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ROZDZIAŁ 1 

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE 

§ 1.1.  Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 

2. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem. 

3. Szkole – należy rozumieć 8-letnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Krasnem, w której 

prowadzone są oddziały gimnazjalne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krasnem. 

4. Dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem. 

5. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny (nadzorującym) - należy rozumieć Podkarpackiego Ku-

ratora Oświaty w Rzeszowie. 

6. Organie prowadzącym – należy rozumieć Gminę Krasne. 

7. Poradni – należy rozumieć Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. 

8. GOPSie - należy rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem. 

9. Radzie Rodziców – należy rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

w Krasnem. 

10. Rodzicach – należy rozumieć także prawnych opiekunów. 

11. Ustawie – Ustawę prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku. 

§ 2.1.  Szkoła podstawowa wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem. 

Nazwa szkoły podstawowej w pełnym brzmieniu:  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem  

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Krasnem. 

2. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu; stosuje się skrót: SP w Krasnem. 

3. Na pieczęciach i stemplach może być używany dodatkowo adres szkoły, numer telefonu, NIP oraz 

REGON. 

4. Siedzibą Szkoły jest budynek położony w miejscowości Krasne nr 742 w gminie Krasne w woje-

wództwie podkarpackim, 36-007 Krasne.  

5. Szkoła używa pieczęci: 

1) podłużnej z napisem ,,Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem, 36-007 Krasne742, tel./fax  

17 8555224”; 

2) okrągłej, małej i dużej, z napisem ,,Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Krasnem”. 

6. Dla dokumentów oddziałów gimnazjalnych szkoła używa pieczęci obowiązujących dla gimnazjum: 

1) podłużnej z napisem ,,Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem, 36-007 Krasne742, tel./fax  

17 8555224”; 

2) okrągłej, małej i dużej, z napisem ,,Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krasnem”. 

§ 3.1. Organem założycielskim Szkoły jest Gmina Krasne. 

2. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Krasne z siedzibą w budynku Urzędu Gminy Krasne, 36-

007, Krasne 121. 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie. 

§ 4.1.  Szkoła jest placówką publiczną, koedukacyjną. 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;  

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

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego; 

5) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i pro-

mowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 

2. W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne. 
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1) organizacja oddziałów integracyjnych odbywa się w oparciu o odrębne przepisy. 

3. Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I - VIII w zakresie szkoły podstawowej i w okre-

sie przejściowym od 1 września 2017 roku do 31 czerwca 2019 roku w oddziałach II i III gimnazjum 

(w roku szkolnym 2017/2018 w oddziałach gimnazjalnych, w roku szkolnym 2018/2019 w oddzia-

łach III klasy gimnazjum). Statut dotychczasowego gimnazjum reguluje w okresie przejściowym 

pracę oddziałów gimnazjalnych włączonych do szkoły podstawowej.  

1) czas trwania cyklu kształcenia wynosi w szkole podstawowej 8 lat. 

4. Obwód szkoły określają przepisy organu prowadzącego. 

5. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wycho-

wania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadro-

wych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami. 

6. Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży po 

uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami.  

7. Szkoła jest jednostką budżetową, posiada roczny plan finansowy, który jest częścią budżetu gminy, 

prowadzi gospodarkę finansową oraz materiałową zgodnie z zasadami prawa finansowego. 

8. Obsługę finansową i administracyjną szkoły prowadzi Zespół Ekonomiczno-Administracyjnej Ob-

sługi Szkół przy Urzędzie Gminy w Krasnem. 

§ 5.     Szkoła posiada sztandar, logo, ceremoniał szkolny. 

ROZDZIAŁ 2   

CELE I ZADANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

§ 6.1.  Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonaw-

czych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym, 

dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. 

2. Głównymi celami szkoły są: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, 

patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji 

społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);  

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;  

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;  

4) rozwijanie kompetencji, takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;  

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i 

wnioskowania;  

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;  

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;  

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które 

pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;  

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;  

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudza-

nie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym 

oraz odpowiedzialności za zbiorowość;  

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przy-

gotowania własnego warsztatu pracy;  

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.  
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3. Do zadań szkoły należą: 

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnia-

nie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb; 

3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjo-

nalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności 

światopoglądowej i wyznaniowej; 

4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego 

dla przedmiotów objętych ramowym planem nauczania; 

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edu-

kacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania; 

6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom sto-

sownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych z zachowaniem zasad 

higieny psychicznej; 

8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów; 

9) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 

10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyj-

nych w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i 

religijnej; 

13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostają-

cych w trudnej sytuacji losowej lub rodzinnej; 

14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania 

indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie; 

15) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przy-

gotowania uczniów; 

16) wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz 

wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich 

i innych tekstów literackich; 

17) podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upa-

miętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbola-

mi państwowymi; 

18) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia; 

19) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć pozalek-

cyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania; 

20) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im 

samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych; 

21) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 

22) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia śro-

dowiska sprzyjającego zdrowiu; 

23) zapewnienie opieki uczniom poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej; 

24) zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów; 
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25) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym, m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzi-

cami, w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole; 

26) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidu-

alnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, 

poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsię-

biorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej; 

27) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw 

poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

28) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw 

wobec problemów ochrony środowiska; 

29) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 

30) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania 

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów; 

31) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wyko-

rzystania mediów; 

32) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwo-

ju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów 

sieciowych w Internecie; 

33) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w ad-

ministracji; 

34) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego zgodnie z zasadami 

określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji. 

4. Zadaniem szkoły podstawowej jest pełna realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego z 

zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji oraz wykształcenie u uczniów poniższych 

umiejętności: 

1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;  

2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie my-

ślenia matematycznego;  

3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źró-

deł;  

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem me-

tod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;  

5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych; 

6) praca w zespole i społeczna aktywność;  

7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.  

5. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców, re-

alizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i za-

dań szkoły. 

6. Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo-lekcyjnych, spor-

towych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej. 

7. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) Szkolny zestaw programów nauczania; 

2) Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły, obejmujący treści i działania wychowawcze 

skierowane do uczniów oraz treści i działania profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojo-
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wych uczniów, przygotowane w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów występujących w da-

nej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

9. Szkolny zestaw programów nauczania oraz Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzą 

spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygo-

towanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. 

ROZDZIAŁ 3   

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ W SZKOLE 

§ 7.1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę 

programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych zgodnie z przyjętymi 

programami nauczania. 

2. W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności z: Powszechnej De-

klaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o Prawach Dziecka. 

Programy nauczania 

§ 8.1.  Programy nauczania – wymagania, zasady dopuszczania do użytku w szkole. 

1) program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w pod-

stawie programowej ułożone chronologicznie, ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania 

zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego.  

2) program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w 

podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową: 

a) uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej, 

b) są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, form 

przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania, 

c) wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość. 

3) program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być dostoso-

wany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać 

warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki 

środowiskowe i społeczne uczniów; 

4) program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny; 

5) nauczyciel może zaproponować program nauczania opracowany samodzielnie lub we współpra-

cy z innymi nauczycielami; nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez 

innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokona-

nymi przez siebie modyfikacjami; 

6) program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej „pro-

gramem nauczania ogólnego" dopuszcza do użytku dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub 

zespołu nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nau-

czycieli; 

7) program nauczania zawiera: 

a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania, 

b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólne-

go, 

c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidu-

alizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich pro-

gram będzie realizowany, 
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d) opis założonych osiągnięć ucznia, 

e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. 

7) wniosek, o którym mowa w pkt. 5 dla programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku 

szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzed-

niego roku szkolnego; 

8) dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu nadzoru pe-

dagogicznego, dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nau-

czyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia 

wszystkie warunki opisane w pkt. 6, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego 

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifi-

kacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, 

doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole; 

9) opinia, o której mowa w ust. 8 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą 

programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów; 

10) opinia o programie powinna być wydana w ciągu 7 dni; 

11) program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły w terminie do 

30 czerwca każdego roku szkolnego. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny ze-

staw programów nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole i za-

wiera numer kolejny, pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne ozna-

czenie szkoły i rok dopuszczenia do użytku. np. SP-2017/1. Dyrektor szkoły ogłasza Szkolny ze-

staw programów nauczania do dnia 31 sierpnia każdego roku. 

2. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w Szkolnym zestawie programów nauczania 

całości podstawy programowej. 

3. Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne (IPET) opracowane na potrzeby ucznia z orze-

czeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla uczniów zagro-

żonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem dopuszcza dyrektor 

szkoły. 

4. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: 

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

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

Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe 

§ 9.1.  Podręczniki, materiały edukacyjne – zasady dopuszczania do użytku w szkole. 

2. Decyzję o wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów edukacyjnych w procesie kształcenia 

podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację w szkole. 

3. Zespół, o których mowa w ust. 2 przedstawia dyrektorowi szkoły do 15 czerwca propozycję: 

1) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych; 

2) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego języka 

nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, w grupach od-

działowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 

4. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących poszczególnych edu-

kacji, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materia-

łów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicz-

nej i Rady Rodziców: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach 

danej klasy przez co najmniej trzy lata; 



9 
 

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym z 

zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dota-

cji celowej, określonej w odrębnych przepisach. 

5. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w szkolnym zestawie podręcz-

ników inny podręcznik niż zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

koszt zakupu innego podręcznika niż zapewnianego bezpłatnie przez ministra oświaty i wychowania 

pokrywa organ prowadzący szkołę. 

6. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach, może dokonać zmiany 

w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego 

podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

7. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale, może dokonać zmiany mate-

riałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 6. 

8. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich, może uzupełnić szkolny zestaw podręczni-

ków lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek zespołu nauczycieli uczących w oddziale uzupełnić 

zestaw materiałów ćwiczeniowych. 

9. Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć 

dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwicze-

niowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest na stronie interne-

towej szkoły. 

§10.1.  Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji 

celowej MEN, są własnością szkoły. 

2. Ilekroć jest mowa o: 

1) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zaku-

piony z dotacji celowej; 

2) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający pod-

ręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektro-

niczną; 

3) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący 

utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności. 

3. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom 

nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym zgodnie z Regulaminem wypożycza-

nia, udostępniania i użytkowania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczenio-

wych. 

4. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane, inwentaryzowane i 

ubytkowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepi-

sach prawa w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych. 

5. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej 

szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego: 

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do 

biblioteki najpóźniej 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub w 

dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością orga-

nu prowadzącego; 

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

ręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych, 

uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej pla-

cówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole, do której uczeń został przyjęty 
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protokół zdawczo-odbiorczy materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność 

organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi. 

 Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

§11.1.  Proces wychowawczo-opiekuńczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Wychowawczo – 

Profilaktycznym. 

2. Program Wychowawczo – Profilaktyczny opracowuje zespół składający się z nauczycieli wskaza-

nych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez Radę Rodziców jej przed-

stawicieli. 

3. Program Wychowawczo – Profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wycho-

wawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców, z uwzględnieniem dojrzałości psy-

chofizycznej uczniów. 

4. Program, o którym mowa w §11 ust.1 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia ro-

ku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. Przez porozumienie 

rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczo-Profilaktycznym wyrażone przez Radę 

Pedagogiczna i Radę Rodziców.  

5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska po-

rozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, rozumia-

nego jak w ust. 4, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu 

przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

6. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, z uwzględnieniem 

treści Programu Wychowawczo - Profilaktycznego i przedstawią je na wrześniowych zebraniach ro-

dziców.  

§12.1. Szkoła prowadzi działalność z zakresu profilaktyki w szczególności poprzez:  

1) realizację przyjętego w szkole Programu Wychowawczo – Profilaktycznego;  

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 

3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z leka-

rzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny; 

4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami; 

5) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia; 

6) prowadzenie profilaktyki stomatologicznej; 

7) prowadzenie profilaktyki uzależnień. 

 Realizacja zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia 

§13.1. Szkoła realizuje zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w szczególności poprzez: 

1) podejmowanie różnorodnych, zawartych w corocznym planie pracy, działań w ramach funkcjo-

nującego w szkole Zespołu ds. promocji zdrowia; 

2) prowadzenie ciągłej edukacji zdrowotnej z zakresu profilaktyki; 

3) krzewienie trzeźwości i abstynencji, realizację Programu profilaktyki antyalkoholowej finanso-

wanego przez GOPS; 

4) zapewnienie posiłków w szkole dla uczniów przy udziale samorządu lokalnego, GOPS-u; 

5) kształtowanie u uczniów postaw: odpowiedzialności za swoje zdrowie, umiejętności komuniko-

wania się z innymi, rozwiązywania własnych problemów oraz radzenia sobie z konfliktami i 

stresem; 
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6) stworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym integrację z rówieśnikami i 

aktywne włączanie się w życie szkoły; 

7) czynne uczestnictwo uczniów w wycieczkach, rajdach, imprezach turystyczno-krajoznawczych 

organizowanych przez szkołę. 

2. Do realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia włączana jest higienistka szkolna. 

Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów 

§14.1.  Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązko-

wych, w trakcie wycieczek oraz podczas przerw międzylekcyjnych. 

§15.     Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny, zwracając uwagę 

na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno – sanitarne w miejscu 

prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne. 

§16.1.  Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, w 

szczególności poprzez: 

1) Realizację zadań zapisanych w §85 i §86 ust.1,2 pkt1,2 niniejszego statutu; 

2) pełnienie wyznaczonych dyżurów przez nauczycieli; 

3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia higieniczny tryb nauki: równomierne rozłożenie za-

jęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne 

jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego 

wymaga;  

4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich zgodnie z przepisami prawa oświatowego; 

5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 

6) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia; 

7) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

8) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 

9) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmują-

cymi się ruchem drogowym; 

10) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i 

higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; Kontroli obiektów dokonuje dyrektor 

szkoły co najmniej raz w roku; 

11) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; 

12) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

13) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemoż-

liwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię; 

14) ogrodzenie terenu szkoły; 

15) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 

16) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń go-

spodarczych; 

17) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwa-

niem się po nich.  

18) wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności wytypowanych sal dydaktycznych, w ap-

teczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach 

udzielania tej pomocy;  

19) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym 

uczniów niepełnosprawnych; 
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20) przeszkolenie nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej; 

21) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mo-

cowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może 

stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących; 

22) objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem kamer; 

23) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek 

przedmiotowych i turystyczno – krajoznawczych, rajdów, zawodów sportowych ustalonych 

harmonogramem szkolnym: 

a) przydzielenie 1 opiekuna (osobę dorosłą) na 30 uczniów, jeżeli grupa nie wychodzi poza te-

ren i nie korzysta z pojazdów, 

b) przydzielenie 1 opiekuna na 15 uczniów w czasie wycieczki poza miejscowość, 

c) przydzielenie 1 opiekuna na 10 uczniów w czasie turystyki kwalifikowanej. 

§17.1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez dyżury nauczycieli w budynku 

i na dziedzińcu szkoły.  

2. Dyżur obowiązuje pracowników pedagogicznych szkoły - wchodzi w zakres podstawowych obo-

wiązków nauczyciela. 

3. Szczegółowe zasady dotyczące dyżurów nauczycieli określa Regulamin dyżurów nauczycieli.  

§18.1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć w 

szkole: 

1) z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką 

pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia; 

2) pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do: 

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach, 

b) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu dyżurowa-

nia, 

c) wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących 

w tych pomieszczeniach, 

d) udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wezwania pomo-

cy medycznej, 

e) zgłaszania dyrektorowi szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów 

oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków. 

3) opiekun sali lekcyjnej opracowuje jej regulamin i na początku roku szkolnego zapoznaje z nim 

uczniów; 

4) w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje wszelkie 

czynności organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z Regulaminem sali gimnastycz-

nej oraz Regulaminem korzystania z boiska;  

5) szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, obowiązana jest podejmować działania zabez-

pieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawi-

dłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczają-

ce. 

§19.1. Wszyscy pracownicy szkoły: dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsłu-

gi, a także personel medyczny zatrudniony przez ZOZ, są odpowiedzialni za życie, zdrowie i bezpie-

czeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę, z tym, że:  

1) Dyrektor szkoły odpowiada za całokształt zapewnienia bezpieczeństwa uczniom poprzez: 

a) odpowiednią organizację zajęć i pobytu uczniów w szkole, zawsze i w każdym miejscu pod 
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opieką dorosłych, 

b) utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektu, otoczenia budynku i wyposażenia po-

mieszczeń, aby nie stwarzały zagrożeń, 

c) prowadzenie prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych pod nieobecność uczniów i 

pracowników, 

d) przestrzeganie przepisów BHP. 

2)  Wicedyrektor odpowiada za: 

a) organizację zastępstw doraźnych i zapewnienie opieki uczniom pod nieobecność nauczyciela 

lub wychowawcy świetlicy, 

b) organizację dyżurów na korytarzach i podwórku szkolnym, 

c) informowanie rodziców o zmianach w organizacji zajęć, 

d) zapewnienie opieki uczniom biorącym udział w organizowanych przez szkołę wycieczkach, 

wyjazdach i wyjściach. 

§20.1. W szkole powołano koordynatora do spraw bezpieczeństwa. 

2. Do zadań koordynatora należy w szczególności: 

1) integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli, uczniów, rodzi-

ców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole; 

2) współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach na 

rzecz bezpieczeństwa uczniów; 

3) popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów; 

4) opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i naruszania 

bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli i uczniów; 

5) prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów; 

6) rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole; 

7) podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych. 

Realizacja zadań związanych z rozwijaniem zainteresowań uczniów 

§21.1.   Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów w szczególności przez: 

1) czynne uczestnictwo w organizowanych przez szkołę zgodnie z potrzebami i życzeniami uczniów 

oraz ich możliwościami fizycznymi różnych formach zajęć pozalekcyjnych m.in. w kołach 

przedmiotowych i kołach zainteresowań; 

2) swobodne korzystanie ze zbiorów biblioteki i czytelni szkolnej oraz korzystanie z porad 

i wskazówek nauczycieli - bibliotekarzy szkolnych; 

3) udział w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach, quizach, zawodach sportowych organizowa-

nych przez szkołę i poza szkołą; 

4) czynne uczestnictwo w wycieczkach, rajdach i imprezach turystyczno - krajoznawczych organi-

zowanych przez szkołę; 

5) korzystanie pod opieką nauczyciela z sal, pracowni, urządzeń i sprzętu szkolnego; 

6) indywidualną pracę nauczyciela z uczniem na zajęciach lekcyjnych i konsultacjach indywidual-

nych; 

7) stwarzanie możliwości do realizacji indywidualnego programu i toku nauki. 

Formy opieki i pomocy uczniom 

§22.1.  Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowaw-

cą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres 

funkcjonowania klasy na danym etapie edukacyjnym. 
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2. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na jego uzasadniony 

wniosek, w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony 

wniosek wszystkich rodziców danej klasy.  

§23.1.  Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szczególności poprzez: 

1) realizację celów i zadań wychowawczych przez wychowawcę klasowego;  

2) realizację celów i zadań pedagoga szkolnego; 

3) realizację zadań dyrektora i nauczycieli w tym zakresie, a w szczególności zaleceń zespołów pla-

nujących i koordynujących udzielaną uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną; 

4) umożliwienie uczniom udziału w różnych formach zajęć dydaktycznych i wychowawczych orga-

nizowanych przez szkołę.  

2. Szkoła udziela również pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom i nauczycielom. 

3. Szczegółowe zasady działania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole okre-

ślają odrębne przepisy zawarte w rozdziale 4. 

§24.1.  Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, których stan zdrowia eliminuje możliwość uczestniczenia w 

zajęciach szkolnych, poprzez prowadzenie nauczania indywidualnego. 

2. Dzieci te otacza się szczególną opieką ze strony wszystkich podmiotów społeczności szkolnej, co 

umożliwia im szybszą adaptację do normalnych warunków, jak również poczucie bezpieczeństwa i 

pełnej wartości. 

§25.1.  Szkoła sprawuje indywidualną opiekę i organizuje pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, 

warunków rodzinnych lub losowych potrzebną jest pomoc i wsparcie, w szczególności poprzez: 

1) pomoc pedagogiczną i psychologiczną; 

2) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej; 

3) indywidualną pracę z na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych; 

4) proponowanie rodzicom przy współudziale pedagoga szkolnego i wychowawcy przeprowadzenia 

badań w poradni pedagogiczno – psychologicznej; 

5) ścisłe indywidualne kontakty wychowawcy klasy z rodzicami uczniów; 

6) opiniowanie sytuacji uczniów do korzystania ze stałej bądź doraźnej pomocy finansowej; 

7) kwalifikowanie uczniów do nieodpłatnego korzystania z posiłków w stołówce szkolnej. 

2. W celu właściwej realizacji powyższych zadań szkoła współpracuje z Poradnią oraz GOPS i innymi 

instytucjami działającymi na rzecz dzieci. 

3. Opieką medyczną w szkole uczniowie objęci są zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Działania szkoły w zakresie wspierania uczniów na I etapie edukacyjnym 

§26.1. W zakresie organizacji szkoły w szczególności: 

1) zapewnia się bezpłatne wyposażenie ucznia w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe; 

2) organizuje się Dzień Otwartej Szkoły dla rodziców i przyszłych uczniów;  

3) organizację zajęć w ciągu dnia nauczyciel dostosowuje do samopoczucia uczniów, dyspozycji 

fizycznej, z zachowaniem różnorodności zajęć i ćwiczeniami fizycznymi; 

4) wyposażenie pomieszczenia klasowego (stoliki, ławeczki, szafki, pomoce dydaktyczne) posiada 

właściwe atesty i zapewnia ergonomiczne warunki nauki i zabawy; 

5) zajęcia w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom pełne bezpieczeństwo, rozbudzają szereg zain-

teresowań  z dziedziny sztuk  plastycznych, czytelnictwa, wzmacniają zachowania społeczne, 

umożliwiają odpoczynek na świeżym powietrzu oraz odrobienie pracy domowej.  

2. W zakresie sprawowania opieki w szczególności: 
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1) nauczyciele na pierwszych zajęciach w roku szkolnym omawiają z uczniami przepisy ruchu dro-

gowego, przeprowadzają praktyczną naukę prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, zapo-

znają z lokalizacją pomieszczeń szkoły i bezpiecznym sposobem korzystania z urządzeń sanitar-

nych; 

2) w szkole zorganizowany jest stały dyżur pracowników obsługi przy drzwiach wejściowych 

uniemożliwiający przebywanie osób postronnych w budynku szkolnym; 

3) w pierwszym miesiącu nauki rodzice mogą odprowadzić dziecko do szatni; 

4) w przypadku, gdy dziecko przed zajęciami przebywało w świetlicy, w pierwszych tygodniach na 

zajęcia dydaktyczne odprowadza je nauczyciel świetlicy; 

5) nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję z pierwszoklasistami dopilnowuje, aby dzieci spakowały 

swoje rzeczy do plecaków lub szafek; 

6) każdy nauczyciel w szkole (nie tylko uczący w kl.1 i dyżurujący) oraz każdy  pracownik niepe-

dagogiczny szkoły ma za zadanie zwracać szczególną uwagę na najmłodszych uczniów, na ich 

potrzeby i zachowanie i reagować w sposób adekwatny do sytuacji; 

7) w pierwszych tygodniach nauki uczniowie klas I po zakończonych lekcjach odprowadzani są 

przez wychowawców lub nauczycieli kończących lekcje w danej klasie do świetlicy lub przeka-

zywani opiekunom. 

3. W zakresie prowadzenia procesu dydaktyczno – wychowawczego w szczególności: 

1) wyboru podręczników do klasy I dokonują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.  

2) na podstawie dostarczonej przez rodziców dokumentacji przedszkolnej oraz zaświadczeń z po-

radni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel opracowuje plan pracy dydaktycznej oraz do-

stosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi; 

3) realizacja programu nauczania skoncentrowana jest na dziecku, na jego indywidualnym tempie 

rozwoju i możliwościach uczenia się; 

4) każdy nauczyciel uczący w klasie pierwszej indywidualizuje proces dydaktyczny, różnicując po-

ziom trudności ćwiczeń realizowanych na zajęciach; 

5) nauczyciel rozpoznaje talenty i zainteresowania ucznia poprzez obserwację, ogląd wytworów 

ucznia, rozmowy z rodzicami; 

6) w pierwszym okresie uczniowie zapoznawani są z wymaganiami szkoły (samodzielność w pa-

kowaniu tornistrów, notowanie prac domowych, samodzielność w odrabianiu prac domowych, 

pamiętanie o obowiązkach, wypełnianie obowiązków szkolnych); 

7) umiejętności  bezpiecznego  zachowania kształcone są w różnych sytuacjach (na zajęciach, prze-

rwach, wycieczkach, spacerach, itp.); 

8) każdemu dziecku szkoła zapewnia udział w zajęciach pozalekcyjnych, zgodnie z zainteresowa-

niami.  

9) każde dziecko, w przypadku posiadania opinii lub orzeczenia, a także w sytuacjach określonych 

w przepisach o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, obejmowane jest taką pomocą. W szko-

le organizowana jest pomoc w bieżącej pracy z uczniem oraz w następujących formach: zajęcia 

wspierająco - rozwijające, zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem. 

4. W zakresie współpracy z rodzicami w szczególności: 

1) w szkole respektowana jest trójpodmiotowość oddziaływań wychowawczych i kształcących: 

uczeń – szkoła – dom rodzinny;  

2) formy kontaktu z rodzicami: wywiadówki, indywidualne konsultacje, zeszyt korespondencji, 

kontakty telefoniczne, e-dziennik; 
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3) w przypadku pilnych spraw dotyczących dziecka wszelkie informacje można przekazywać do 

sekretariatu szkoły; 

4) do dyspozycji rodziców pozostają pedagog szkolny i logopeda;  

5) szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Rzeszowie. 

Współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi 

oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży 

§27.1. Szkoła aktywnie współdziała z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży w szczególności poprzez: 

1) informowanie uczniów i ich rodziców o zasadach korzystania z pomocy poradni;  

2) organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleniowych; 

3) korzystanie z konsultacji, doradztwa w zakresie wykorzystywania opinii, orzeczeń; 

4) prowadzenie przez poradnię szkoleń dla nauczycieli i rodziców na terenie szkoły. 

2. Zadania koordynujące powyższą współpracę realizuje pedagog szkolny. 

Innowacje i eksperymenty 

§28.1. Działalność innowacyjna i eksperymentalna jest integralnym elementem działalności szkoły, która 

tworzy warunki do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów. 

2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wycho-

wania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadro-

wych i finansowych szkoły. 

3. Szkoła może prowadzić innowacje dotyczące nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych 

lub metodycznych mające na celu poszerzenie bądź modyfikację zakresu realizowanych w szkole ce-

lów i treści kształcenia, wychowania lub opieki oraz poprawę skuteczności działania szkoły. 

4. Innowacja obejmuje nauczanie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, całą szkołę lub jej część 

(oddział, grupy, ciąg klas lub grup). 

5. Innowacja jest możliwa po zapewnieniu przez szkołę warunków kadrowych i organizacyjnych nie-

zbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych. 

6. Innowacja wymagająca dodatkowych środków może być finansowana ze środków budżetowych (po 

uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę) i pozabudżetowych (po uzyskaniu środków finanso-

wych). 

7. Udział poszczególnych nauczycieli w innowacji jest dobrowolny. 

8. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.  

1) uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu pisemnej zgody na-

uczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji. 

ROZDZIAŁ 4  

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA 

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

§29.1.  W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzi-

com i nauczycielom. 

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział 

ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny. 

3. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega w szczególności na: 
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1) rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; 

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole; 

4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i w życiu 

oraz w środowisku społecznym; 

5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia; 

6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dla 

uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych od-

powiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostoso-

wanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;  

8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 

9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wycho-

wawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

10) wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowa-

niu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; 

12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z 

realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w 

uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

13) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania 

wynika w szczególności z:  

1) niepełnosprawności ucznia; 

2) niedostosowania społecznego; 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) szczególnych uzdolnień; 

6) specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) choroby przewlekłej; 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) niepowodzeń szkolnych; 

11) zaniedbań środowiskowych; 

12) trudności adaptacyjnych. 

5. O udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej mogą wnioskować: 

1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie; 

2) uczeń; 

3) dyrektor szkoły; 

4) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści; 

5) pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna; 

6) poradnia psychologiczno-pedagogiczna; 

7) asystent edukacji romskiej; 
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8) pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/ wychowawcy świetlicy lub ucznia; 

9) pracownik socjalny; 

10) asystent rodziny; 

11) kurator sądowy; 

12) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

6. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy 

oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie 

pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.  

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach; 

2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w 

szczególności pedagog i logopeda; 

3) pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia. 

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

§30.1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej 

pracy z uczniem polega w szczególności na: 

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb; 

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

3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 

4) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia. 

2. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych; w za-

leżności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być:  

1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze; 

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia;  

3) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;  

4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycz-

nym;  

5) zajęcia logopedyczne; 

6) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

3. Inne formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej, to: 

1) porady i konsultacje dla uczniów; 

2) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli;  

3) warsztaty dla uczniów szkoły w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się; 

4) organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie opinii 

poradni psychologiczno - pedagogicznej i na wniosek rodziców dla uczniów, którzy w szczegól-

ności ze względu na stan zdrowia mają ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich 

zajęciach lekcyjnych.   

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu 

§31.1.  Szkoła wspiera ucznia zdolnego w szczególności poprzez: 

1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień; 

2) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny i 

wiary w siebie; 

3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego 

uczniów; 
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4) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych; 

5) promocję ucznia zdolnego, nauczyciela - opiekuna i szkoły. 

2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów 

humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują w 

szczególności pracę: 

1) na lekcjach, 

2) poza lekcjami, 

3) poza szkołą, 

4) podczas realizacji innych form (wycieczek i rajdów edukacyjnych oraz sportowo- 

wypoczynkowych). 

3. Uczeń zdolny ma możliwość: 

1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad; 

3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań lekcyjnych i  

domowych, 

4) realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki. 

4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel: 

1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów; 

2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem ukierunkowania 

jego samodzielnej pracy; 

3) systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia 

w domu; 

4) współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym poradnią psychologiczno-

pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia; 

5) składa wniosek do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub 

indywidualny tok nauki. 

5. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są m. in. Podczas wywiadów z rodzi-

cami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psycholo-

giczno-pedagogicznych. 

6. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wnio-

sek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką poradni psychologiczno - pedagogicznej.  

7. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów. 

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

śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidu-

alny program nauki, zgodnie z zasadami opisanym w §74 Statutu szkoły. 

9. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich pre-

zentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela. 

Organizacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej w szkole 

§32.1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom: 

1) posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia 

oraz ustaleń zawartych w Indywidualnym Programie Edukacyjno - Terapeutycznym, opracowa-

nym dla ucznia na podstawie obowiązujących przepisów;  

2) posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 
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3) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia; 

4) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidual-

nych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie za-

sad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszko-

lach, szkołach i placówkach, koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy po-

mocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia okre-

ślonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 

2. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega 

na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi, analizują po-

stępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z 

poradni. Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności/zdolności lub 

zaburzenia.  

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możli-

wości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno–pedagogiczną, odpowiednio nau-

czyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z uczniem i 

informuje o tym wychowawcę klasy. 

4. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym z uczniem, w 

przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę.  Wychowawca klasy przekazuje informację na najbliższym 

posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, a jeśli termin planowanego zebrania jest 

odległy – otrzymany komunikat zapisuje w dzienniku lekcyjnym/e-dzienniku. 

5. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno – peda-

gogiczną ich dziecka.  

6. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnie-

nia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie.  

7. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w celu: sko-

ordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych 

zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy 

do potrzeb i możliwości ucznia.  

8. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczy-

cieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej świadczonej poszcze-

gólnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi szkoły. 

9. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7, współpracuje z rodzicami ucznia lub w 

razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole. 

10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej 

ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą 

być przeznaczone na realizację tych form. 

11. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz 

wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się ro-

dzica. 

12. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej swojemu 

dziecku. 

13. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadcze-

niem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom. 
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14. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyć się w realizację 

zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia.   

15. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nie nastą-

piła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole, dyrektor szkoły, za zgodą rodziców, występuje do 

poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania pro-

blemu ucznia.  

16. Objęcie ucznia zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.  

17. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadają-

cy kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

18. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne 

mogą być prowadzone indywidualnie.  

19. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, logopeda oraz inni 

nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.  

20. W szkole mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakre-

su komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych.  

21. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psy-

chologiczno - pedagogicznej udziela poradnia psychologiczno – pedagogiczna. 

Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie  

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

§33.1. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

należą w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psycho-

fizycznych uczniów, z tym, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą obserwację pe-

dagogiczną mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, deficytów kompe-

tencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w 

uczeniu się; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, 

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu 

szkoły; 

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

5) udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań nau-

czycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w szko-

le; 

6) udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wycho-

wawcę; 

7) uzupełnianie Karty dostosowań wymagań edukacyjnych prowadzonych przez wychowawcę w 

obszarze dostosowania treści przedmiotowych; 

8) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia; nauczyciel jest zobowią-

zany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych po-

trzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaga-

niom.  
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9) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostoso-

wanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia opracowuje się na podstawie tego orzeczenia; 

10) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyj-

nych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia polegające w szczególności na;  

a) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia; 

b) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektual-

nych i fizycznych ucznia, 

c) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia, 

d) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia 

i środków dydaktycznych, 

e) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych.   

11) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia 

oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia; 

12) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i be-

hawioralnej; 

13) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów 

ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych; 

14) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy. 

2. Do obowiązków wychowawcy klasy w zakresie wspierania uczniów należy w szczególności: 

1) przeanalizowanie opinii/orzeczenia poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne zdefinio-

wanie trudności/zdolności uczniów; 

2) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edu-

kacyjnych uczniów; 

3) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku;  

4) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli pro-

wadzących zajęcia w klasie; 

5) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno–pedagogicznej, złożenia 

wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno–

pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole; 

6) poinformowanie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku;  

7) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach; 

8) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno–

pedagogicznej i postępach ucznia; 

9) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom; 

10) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego 

wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych;  

11) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia; 

12) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów 

ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych. 

3. Wychowawca realizuje zadania w szczególności poprzez:  

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych 

i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań; 

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych wychowanków; 
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3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

4) udział w pracach zespołu dla uczniów z orzeczeniami; 

5) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychicz-

ny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 

6) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z 

rówieśnikami; 

7) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkol-

nych spowodowanych trudnościami w nauce; 

8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w 

celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w na-

uce; 

9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;  

10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporno-

ści na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania 

sobie pracy; 

11) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczegól-

nej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i 

niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nau-

czycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio 

uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszcza-

niem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć 

szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili 

znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału; 

12) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu; 

13) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich 

osobowości;  

14) współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia; 

15) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom; 

16) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życio-

wych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.  

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

§34.  W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psycholo-

giczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczanie specjalne prowadzone jest w 

oddziałach ogólnodostępnych na każdym etapie edukacyjnym.  

  §35.1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym: 

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

2) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki dydak-

tyczne; 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i 

możliwości psychofizycznych ucznia; 

4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach poradni psychologiczno - pedago-

gicznej i możliwości organizacyjnych szkoły; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb; 

6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 
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2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

§36.1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, 

zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych. 

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

stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, o którym mowa w §42 Sta-

tutu oraz zgody rodziców. 

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

4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy od-

działu, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego. 

5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego w 

ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 

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

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

kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub 

usprawiedliwionymi nieobecnościami; 

2) psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.  

§37.1.  Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pe-

dagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwo-

jową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego 

do końca danego etapu edukacyjnego. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z drugiego języka 

obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego. 

§38.1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami porad-

ni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku 

szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia. 

2. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i ar-

kuszu organizacyjnym. 

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowa-

dzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. 

Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach. 

§39.1. W szkole dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są: 

1) zajęcia rewalidacyjne w zakresie: 

a) korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne); 

b) korekcyjno – kompensacyjne; 

c) zajęcia specjalistyczne:, 

d) inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni psychologiczno - 

pedagogicznej 

2) zajęcia resocjalizacyjne dla uczniów niedostosowanych społecznie; 

3) zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

4) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia związane z wyborem kierunku kształ-

cenia i zawodu. 

§40.1. W szkole, za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających 

kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów nie-

pełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

2. Nauczyciele, o których mowa w ust.1: 
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1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczy-

cielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie; 

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

niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem spo-

łecznym; 

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w 

zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczy-

cieli i specjalistów; 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjali-

stom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i 

metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym. 

3.  Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych nie-

dostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, 

określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których 

mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą. 

4. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmokla-

sisty do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia orzeczenie o po-

trzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania wa-

runków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości przez Centralną Ko-

misję Egzaminacyjną. 

5.  Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 4 należy do obowiązków przewodniczącego szkol-

nego zespołu egzaminacyjnego. 

§41. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno – pedago-

gicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych w Rozdziale 4 statutu szkoły. 

§42.1. W szkole powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom posiadającym 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub za-

grożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem Wspierającym. 

2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału, jako przewodniczący zespołu, pedagog szkolny 

oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.  

3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w semestrze. Zebrania 

zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.  

4. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: 

1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny spe-

cjalista; 

3) asystent lub pomoc nauczyciela. 

5. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole, są zobowiązane 

udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o obowiązku ochrony da-

nych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumen-

tach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców nie może uczestniczyć w 

pracach zespołu. 

6. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje Indywidualny 

Program Edukacyjno – Terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program 



26 
 

po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę 

i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia do zawarte w orzeczeniu we współpracy, w 

zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.  

7. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształ-

cenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni 

program.  

8. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) określa w szczególności: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 

wraz z określeniem metod i formy pracy z uczniem; 

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z 

uczniem, z tym, że w przypadku: 

a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, 

b) ucznia niedostosowanego społecznie - zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym, 

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań o charakterze socjote-

rapeutycznym, 

d) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalane są przez dyrektora 

szkoły zgodnie z przepisami;  

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z 

poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placów-

kami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działa-

jącymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze 

względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

ucznia; 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań; 

7) wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, je-

żeli występuje taka potrzeba. 

9. Rodzice ucznia maja prawo uczestniczyć w opracowaniu Indywidualnego Programu Edukacyjno – 

Terapeutycznego oraz dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowa-

nia ucznia.  Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia zespołu listownie poprzez 

dokonanie wpisu w e dzienniku. 

10. Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

ucznia.                                  

11. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są nie-

zwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą 

realizowane.    

12.  Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej 

ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą 

być przeznaczone na realizację tych form. 

13. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program Eduka-

cyjno – Terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w 
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nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju ucznia, w oparciu o 

które będzie dokonywana ocena efektywności działań. 

ROZDZIAŁ 5  

 ORGANY SZKOŁY 

 Organy szkoły i ich kompetencje 

§43.1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły  

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

§44.  Każdy z wymienionych organów w §43 ust.1 działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe. Organy 

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

nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły. 

§45.1. Dyrektor szkoły: 

1) kieruje szkołą, jako jednostką samorządu terytorialnego;  

2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy; 

3) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą. 

§46.1. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest bezpośrednim 

przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. Jest przewodniczącym Rady Peda-

gogicznej szkoły. 

1) podczas krótkotrwałej nieobecności dyrektora zastępuje wicedyrektor lub upoważniony członek 

Rady Pedagogicznej, w zakresie spraw określonych w upoważnieniu. 

§47.  Zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa o systemie oświaty i inne 

przepisy szczegółowe. 

 Dyrektor szkoły 

§48.1. Dyrektor kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności: 

1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jakości pracy; 

2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpo-

wiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z 

Regulaminem Rady Pedagogicznej; 

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji sta-

nowiących;  

4) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z prawem i 

zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący; 

5) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną do klas pierwszych oraz świetlicy szkol-

nej; 

6) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów w szkole; 

7) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 

8) organizuje doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej; 

9) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wyniki i wnioski wy-

nikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 
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10) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedago-

giczną. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania 

całości podstawy programowej kształcenia ogólnego; 

11) podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw podręczników, 

który będzie obowiązywał w szkole podstawowej od początku następnego roku szkolnego; 

12) ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji w szkole, po zasię-

gnięciu opinii Rady Rodziców, jeden podręcznik do przedmiotu, który będzie obowiązywał 

wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia; 

13) dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ra-

mach dotacji celowej właściwego ministerstwa; 

14) opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi zakupionymi z 

dotacji celowej; 

15) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Szkolnym Klubem Wolontariatu i Samo-

rządem Uczniowskim; 

16) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w 

szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 

i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej lub wychowawczo- 

opiekuńczej w szkole; 

17) udziela na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie  

obowiązku szkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania; 

18) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego; 

19) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w Roz-

dziale 4 Statutu szkoły; 

20) organizuje wspomaganie szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, polegające 

na planowaniu i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej; 

21) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W 

przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego, tj. opuszczenie i nieusprawiedliwienie co naj-

mniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

22) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów prowadzonych na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

23) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, wy-

chowawcze, problemowo-zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

inne zgodnie z potrzebami; 

24)  zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego lub wykonywania określonych ćwiczeń fi-

zycznych, plastyki, zajęć technicznych, informatyki w oparciu o odrębne przepisy; 

25) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z przepi-

sami obowiązującego prawa oświatowego; 

26) występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypad-

kach określonych w §109 Statutu szkoły; 

27) organizuje, monitoruje i kontroluje przebieg egzaminu ósmoklasistów zgodnie z obowiązujący-

mi przepisami prawa oświatowego; 

28) występuje do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z 

obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypad-



29 
 

kach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich (Dyrektor 

składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia); 

29) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych; 

30) opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnie-

niu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców; 

31) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej 

uczniom; 

32)  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia; 

33) na udokumentowany wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia do końca danego etapu edukacyjnego 

ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzę-

żonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego; ucznia z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego orzeczenia; 

34) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycz-

no-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców; 

35) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i spraw-

dzających na zasadach określonych w §114, §115, §116 Statutu szkoły; 

36) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnospraw-

nych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą 

lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie peda-

gogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela; 

37) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organiza-

cji praktyk studenckich; 

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

2. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 

1) opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny i przekazuje go po zaopiniowaniu 

przez Radę Pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe w ustawowym terminie organowi 

prowadzącemu; 

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz do-

datkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych; 

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

4) wyznacza w miarę potrzeb, w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach, dni 

wolne od zajęć;  

5) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych; 

6) współdziała z Radą Rodziców i zapewnia jej wpływ na działalność szkoły; 

7) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy występuje zagro-

żenie zdrowia uczniów; 

8) zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach wy-

stąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury - 15°C, 

mierzonej o godzinie 21.00.; 

9) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności 

należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budyn-

ku szkolnym i na placu szkolnym; 

10) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 
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11) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o este-

tykę i czystość; 

12) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły; 

13) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pe-

dagogicznej i Radzie Rodziców; 

14) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowie-

dzialność za ich prawidłowe i racjonalne wykorzystanie; 

15) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego 

urządzeń na szkolnym boisku; 

16)  za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy 

stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze. 

17)  organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe; 

18)  powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 

19) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z od-

rębnymi przepisami; 

20) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 

3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 

2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowni-

czych; 

3) dokonuje oceny pracy nauczycieli w oparciu o opracowane szczegółowe kryteria oceniania; 

4) monitoruje przebieg awansu zawodowego nauczycieli; 

a) przydziela opiekunów stażu, 

b) zatwierdza Plany rozwoju zawodowego, 

c) zbiera informacje o realizacji przez nauczycieli zadań wynikających z ich planów rozwoju 

zawodowego oraz ich efektach, 

d) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego; 

e) powołuje komisję na stopień nauczyciela kontraktowego, 

f) nadaje stopień nauczyciela kontraktowego, 

g) bierze udział w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na poszczególne stopnie 

awansu zawodowego. 

5) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom ad-

ministracji i obsługi szkoły; 

6) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowni-

ków; 

7) udziela urlopów zgodnie z KN i KPA; 

8) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 

9) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 

10) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ 

prowadzący; 

11) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

12) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy; 

13) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i za-

twierdzania; 

14) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.  

4. Sprawuje opiekę nad uczniami, w szczególności: 
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1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządami Uczniowskimi; 

2) powołuje Komisję Stypendialną; 

3) ustala, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za 

osiągnięcia sportowe; 

4) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły; 

5) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia; 

6) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do otrzymania pomocy 

materialnej na zakup podręczników; 

7) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizyczne-

go poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole. 

5. Dyrektor odpowiada w szczególności za: 

1) poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania;  

2) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu;  

3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych przez szkołę 

oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych;  

4) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły;  

5) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z odrębnymi przepisami;  

6) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania; 

7) prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania. 

6. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły informuje pracowników o 

istotnych sprawach szkolnych oraz wydaje zarządzenia w formie pisemnej, wykładając je do wglądu 

w pokoju nauczycielskim. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do systematycznego zapo-

znawania się z zarządzeniami dyrektora szkoły oraz do terminowego wykonywania zawartych w 

nich poleceń. 

§49.Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym przez organ prowadzący.  

§50.Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i akta-

mi wykonawczymi do ustawy. 

 Rada Pedagogiczna 

§51.1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Krasnem jest kolegialnym organem 

realizującym zadania wynikające ze Statutu szkoły.  

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

3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem.  

5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za 

zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i godzinę obrad Rady 

Pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym nie później niż 3 dni przed 

posiedzeniem w formie informacji w Księdze zarządzeń.  

1) przewodniczący ma prawo do zwoływania rady w trybie nadzwyczajnym bez wcześniejszego 

powiadomienia w formie zarządzenia. W takim przypadku informacja o terminie i porządku po-

siedzenia może być podana tylko w formie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w pokoju nau-

czycielskim. 

6. Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania Rady Pedagogicznej dołącza się porządek obrad wraz z pro-

jektami uchwał. Uzyskanie stosownych projektów i opinii od organów uprawnionych należy do 

przewodniczącego rady. Każdy członek Rady Pedagogicznej przed podjęciem decyzji musi mieć 
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możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyja-

śnień. 

7. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać udział z 

głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pe-

dagogicznej.  

8. Rada Pedagogiczna szkoły, w ramach kompetencji stanowiących, w szczególności: 

1) zatwierdza plany pracy szkoły; 

2) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, w tym: 

a) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu 

pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody rodziców, 

b) może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców niekla-

syfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania, 

c) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egza-

minu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. 

3) uchwala (po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców) szkolny Program Wychowawczo - Profilak-

tyczny;  

4) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego; 

5) podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły; 

6) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

7) uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) statutu; 

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

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

9) uchwala regulamin swojej działalności; 

9. Rada Pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji opiniujących w szczególności: 

1) opiniuje programy kształcenia ogólnego oraz programy autorskie przed dopuszczeniem do użyt-

ku szkolnego; 

2) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełno-

sprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psycho-

fizycznych ucznia, uwzględniając posiadaną przez ucznia opinię lub orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego; 

3) opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole; 

4) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym między innymi tygodniowy rozkład zajęć edukacyj-

nych; dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym;  

5) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ra-

mach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych; 

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

7) opiniuje projekt finansowy szkoły; 

8) opiniuje wniosek o nagrodę Kuratora Oświaty dla dyrektora szkoły; 

9) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których ce-

lem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza; 

10) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora; 

11) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 

12) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego; 

13) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierowni-

cze. 
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10. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;  

2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych 

funkcji kierowniczych w szkole; 

3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; 

4) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły; 

5) ocenia, z własnej inicjatywy, sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu pro-

wadzącego; 

6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 

7) rozpatruje wnioski i opinie Samorządu Uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w 

szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów; 

8) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły; 

9) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy; 

10) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli. 

11. Zebrania Rady Pedagogicznej szkoły są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każ-

dym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po za-

kończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

12. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady 

Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków. 

13. Rada Pedagogiczna w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z 

działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, profilaktyczną i organizacyjną szkoły. 

1) dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzyma-

niu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w ra-

zie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzące-

go. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

14. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej ½ członków rady w 

głosowaniu jawnym lub tajnym.  

15. Członkowie rady są zobowiązani do nieujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń.  

16. Uchwały mają charakter aktu prawnego. Fakt ich podjęcia oraz potwierdzenie spełnienia wymogów 

dla ich ważności (quorum, wynik głosowania) odnotowane są w protokole z posiedzenia Rady. 

17. Zebrania rady są protokołowane z wykorzystaniem technologii komputerowej. 

18. Protokół zawiera w szczególności: 

1) datę i porządek zebrania; 

2) stwierdzenie prawomocności zebrania; 

3) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania; 

4) zatwierdzony porządek obrad. 

5) numery podjętych uchwał; 

6) streszczenie przebiegu obrad, w tym przedmiot zgłoszonych wniosków oraz informacje o sposo-

bie ich rozpatrzenia; 

7) przebieg głosowań i ich wyniki; 

8) adnotację o zakończeniu posiedzenia; 

9) podpisy protokolanta i przewodniczącego rady; 

10) załącznikiem do każdego protokołu jest lista obecności z podpisami członków rady potwierdza-

jącymi obecność na danym zebraniu. Dodatkowo powinna być dołączona lista gości, jeśli 
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uczestniczyli w zebraniu; protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadcze-

nia i inne dokumenty złożone do przewodniczącego rady pedagogicznej. 

19. Za protokołowanie zebrań odpowiedzialni są protokolanci. Dyrektor szkoły przedstawia radzie kan-

dydatury na stanowisko protokolantów w czasie posiedzenia podsumowującego rok szkolny. Po za-

akceptowaniu przez członków rady zostają one zatwierdzone na najbliższy rok szkolny. 

1) protokolanci są zobowiązani do sporządzenia protokołu w terminie do 7 dni roboczych od daty 

odbycia posiedzenia rady. 

20. Uchwały i protokoły z zebrań rady są dostępne dla wszystkich członków rady. Dyrektor umożliwia 

wgląd do dokumentów zawierających uchwały i protokoły z zebrań rady w sekretariacie szkoły. 

21. Członkowie rady zobowiązani są do zapoznania się z treścią protokołu w terminie 10 dni od daty ze-

brania i pisemnego zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu rady w ciągu 14 dni od 

dnia udostępnienia protokołu do wglądu. 

22. Protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej zapisane w formie elektronicznej i wydrukowane są prze-

chowywane w segregatorze Księga protokołów w gabinecie dyrektora szkoły. 

1) przewodniczący Rady Pedagogicznej może zwołać wspólne zebranie Rad Pedagogicznych nale-

żących do Zespołu. W takim przypadku sporządza się jednakowo brzmiący protokół z zebrania 

dla Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dołączony do Ksiąg protokołów tych jedno-

stek; 

2) na wstępie Księgi protokołów umieszcza się Rejestr protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej 

Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Krasnem odbytych w danym roku szkolnym, zawiera-

jący: liczbę porządkową, numer protokołu, datę posiedzenia, numery stron (od-do), liczbę za-

łączników, datę przyjęcia protokołu przez Radę Pedagogiczną, imię i nazwisko osoby sporzą-

dzającej protokół. 

23. Protokoły z jednego roku szkolnego tworzą Księgę protokołów, którą po ostatnim posiedzeniu w da-

nym roku szkolnym oprawia się i opatruje klauzulą: „Księga protokołów posiedzeń Rady Pedago-

gicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Krasnem odbytych w roku szkolnym ........... . 

Księga zawiera ……..stron”. 

24. Księga protokołów powinna zostać zarchiwizowana w postaci elektronicznej na płycie CD w forma-

cie uniemożliwiającym powtórną edycję dokumentów. Płyta jest dołączona do oprawionej Księgi 

protokołów po zakończeniu roku szkolnego. 

25. Księgi protokołów przechowuje się w archiwum szkoły, zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną. 

 Samorząd Uczniowski 

§52.1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

2. Władzami samorządu są: 

1) na szczeblu klas - samorządy klasowe, 

2) na szczeblu szkoły - samorząd szkolny. 

3. Samorząd Uczniowski jest wybierany i działa zgodnie z opracowanym i przyjętym regulaminem. 

4. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich spra-

wach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaga-

niami; 

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

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

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;  

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;  
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5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

5. Przed dokonaniem oceny pracy nauczyciela dyrektor szkoły może zasięgnąć pisemnej opinii Samo-

rządu Uczniowskiego zgodnie z trybem ustalonym w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego. 

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu. 

7. Samorząd Uczniowski może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu, której zadaniem jest koor-

dynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez uczniów poszcze-

gólnych oddziałów klasowych. 

8. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole 

określa Regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem. 

 Rada Rodziców 

§53.1. W szkole działa Rada Rodziców.  

2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców, wychowanków i uczniów szkoły. 

3. W skład Rady Rodziców wchodzą: 

1) po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie 

rodziców uczniów danego oddziału, 

2) w wyborach, o których mowa w ust. 1 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory prze-

prowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pe-

dagogiczny, dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw 

Szkoły. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo - profilaktycznego 

szkoły; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania szko-

ły; 

3) opiniowane projektu planu finansowego szkoły. 

6. W celu wspierania statutowej działalności szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z do-

browolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców 

określa jej regulamin. 

7. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin. 

Zasady współdziałania organów Szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi 

§54.1.  Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, 

umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji. 

2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: 

Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

3. Wnioski i opinie są rozpatrywane podczas najbliższych posiedzeń Rady Pedagogicznej, a w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji, w terminie 7 dni. 

4. Każdy organ może swobodnie działać i podejmować decyzje w granicach kompetencji określonych w 

wewnętrznych regulaminach i Ustawie. 

5. Organy szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Plany te przekazują do wiadomości 

dyrektora szkoły.  
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6. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany 

informacji i poglądów. 

7. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się 

do ogólnej wiadomości w szkole. 

8. Przewodniczący organów informują się nawzajem o projektach zmian w regulaminach ich 

działalności. 

9. W przypadku sporów, jakie mają miejsce wewnątrz poszczególnych organów i pomiędzy nimi, jako 

podstawową zasadę przyjmuje się, że spory te rozpatrywane są wewnątrz szkoły. 

10. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do prowadzenia negocjacji między stronami sporu. W 

negocjacjach tych mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i 

Samorządu Uczniowskiego. 

11. W razie niemożności rozwiązania konfliktu przez dyrektora lub konfliktu z dyrektorem strony 

wnoszą sprawę do zewnętrznego negocjatora (w zależności od rodzaju sprawy organ prowadzący lub 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny), który pomaga rozstrzygnąć spór. 

1) zasady dotyczące współdziałania dyrektora szkoły z pozostałymi organami:  

a) dyrektor szkoły współdziała ze wszystkimi organami szkoły w zakresie podnoszenia jakości 

działania, lepszej organizacji pracy w szkole, wprowadzania nowych form pracy szkoły, 

b) dyrektor szkoły uczestniczy (na zaproszenie) w posiedzeniach zarządów organów szkoły, słu-

ży pomocą oraz informuje o bieżącej działalności,  

c) dyrektor szkoły zapewnia podstawowe warunki lokalowe do funkcjonowania organów Szko-

ły.  

12. Współdziałanie dyrektora szkoły z Radą Pedagogiczną polega w szczególności na:  

1) wspólnej realizacji bieżących zadań statutowych szkoły;  

2) wspólnej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z planem 

pracy szkoły;  

3) realizacji uchwał podjętych przez Radę Pedagogiczną w ramach jej kompetencji stanowiących; 

4) opiniowaniu przez Radę Pedagogiczną przydziału czynności i tygodniowego rozkładu zajęć 

szkolnych;  

5) przygotowywaniu przepisów prawa wewnętrznego.  

13. Współdziałanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców polega w szczególności na: 

1) współpracy w tworzeniu prawa wewnątrzszkolnego;  

2) współpracy w tworzeniu odpowiednich warunków do pracy szkoły, bogacenie bazy szkoły, tro-

ska o stan techniczny;  

3) zasięganiu przez dyrektora szkoły opinii w sprawie np. oceny dorobku zawodowego nauczycieli; 

4) współpracy w organizacji ogólnoszkolnych imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych; 

5) współpracy w rozwiązywaniu problemów patologii, agresji i niedostosowania społecznego 

uczniów. 

ROZDZIAŁ 6  

 ORGANIZACJA SZKOŁY 

Baza 

§55.1. Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada bazę dydaktyczną oraz pomieszczenia gospodarcze i 

administracyjne, między innymi: 

1) sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem; 

2) bibliotekę z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM); 
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3) pracownię komputerową z dostępem do Internetu; 

4) salę gimnastyczną; 

5) boisko sportowe przy szkole; 

6) boiska sportowe „ORLIK”; 

7) pomieszczenie do zajęć specjalistycznych; 

8) gabinet logopedyczny; 

9) gabinet medycyny szkolnej; 

10) świetlicę szkolną; 

11) kuchnię i zaplecze kuchenne;   

12) szatnię; 

13) stołówkę; 

14) sklepik szkolny. 

Organizacja nauczania, wychowania i opieki w szkole 

§56.1. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim dniu 

września, a kończą się w pierwszy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w 

piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego 

września. 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz 

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

3. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, 

biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkol-

nym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Regulację tę określają 

odrębne przepisy. 

1) dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodzi-

ców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, o których mowa w ust. 3; 

2) w dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust.3, w szkole organizowane są zajęcia opie-

kuńczo-wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców o możliwości udziału uczniów w 

tych zajęciach w formie komunikatu na stronie internetowej szkoły. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dy-

daktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 3, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może, za zgodą organu prowa-

dzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

1) w przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust.4, dyrektor szkoły wyznacza termin 

odpracowania tych dni w wolne soboty. 
5. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli: 

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających 

zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa; 

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski żywio-

łowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne; 

3) zajęcia, o których mowa w ust.5 pkt 1,2 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez dyrek-

tora terminie. 

6. W szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki. 

7. Przerwy lekcyjne trwają 5 i 10 minut, w tym dwie po 20 minut, w zależności od organizacji zajęć. 
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8. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny opracowany przez dyrektora szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz 

planu finansowego szkoły zgodnie z harmonogramem zawartym w przepisach prawa oświatowego.  

1) arkusz organizacji szkoły podlega zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, zakładowe związki 

zawodowe, organ nadzorujący szkołę oraz zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę.  

2) w arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: 

a) liczbę oddziałów poszczególnych klas, 

b) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach, 

c) liczbę pracowników ogółem, 

d) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbie godzi zajęć prowadzo-

nych przez poszczególnych nauczycieli, 

e) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych, 

f) ogólna liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin finansowanych ze środków przydzielo-

nych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

g) liczbę zajęć świetlicowych.  

9. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edu-

kacyjnych. 

1) podstawową jednostką organizacyjną jest oddział; 

2) uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewi-

dzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy i da-

nego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego; 

3) przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu szkoły; 

4) podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków na-

uki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramo-

wych planów nauczania; 

5) zajęcia edukacyjne w klasach I - III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących 

nie więcej niż 25 uczniów; 

6) liczba uczniów w klasach I - III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności przyję-

cia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły. 

7) w przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I -III dyrektor Szkoły 

dokonuje: 

1) podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu Oddziałowej Rady Rodziców; 

lub 

2) zatrudnia asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktycz-

ne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale bez dokonywania podziału,  

8) dyrektor szkoły może odstąpić od podziału oddziału, gdy Oddziałowa Rada Rodziców wystąpi z 

pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły z prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzy-

skaniu zgody organu prowadzącego.; 

9) zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego, bez konieczności 

corocznego postępowania, jak w ust. 7; 

10)  liczebność uczniów w klasach IV – VIII określa organ prowadzący szkołę z uwzględnieniem 

warunków demograficznych; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-03-2015&qplikid=1#P1A6
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11) Dyrektor szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów odbywają-

cych zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony z uwzględnieniem tych 

przepisów.  

10. Zajęcia szkolne mogą odbywać się też poza systemem klasowo-lekcyjnym w formie np.:  

1) wycieczek; 

2) zielonych szkół. 

11. Niektóre zajęcia nadobowiązkowe, zespoły wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, SKS, koła zainte-

resowań i inne zajęcia prowadzone m.in. w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej mogą 

być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyklasowych 

lub międzyszkolnych. 

12. Czas trwania wymienionych zajęć określają odrębne przepisy. 

13. Liczebność grup na poszczególnych zajęciach określają odrębne przepisy. 

14. Udział ucznia w zajęciach nadobowiązkowych jest dobrowolny i odbywa się za zgodą rodziców. 

§57.1. Szkoła organizuje naukę religii i etyki na podstawie odrębnych przepisów. 

1) udział ucznia w zajęciach religii lub etyki jest dobrowolny; 

2) rodzice składają pisemną deklarację udziału dziecka w zajęciach religii lub etyki w momencie 

podjęcia przez nie nauki w szkole; 

3) deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnych latach nauki, może natomiast zostać zmieniona; 

4) w przypadku rezygnacji z zajęć religii lub etyki rodzice robią to w formie pisemnego oświad-

czenia skierowanego do dyrektora szkoły; 

5) uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem 

dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie; 

6) nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo;  

7) wymiar godzin lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą władz zwierzchnich ko-

ściołów i innych związków wyznaniowych; 

8) tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor szkoły; 

9) nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez 

właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi 

Edukacji Narodowej do wiadomości; 

10) te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii; 

11) szkoła zatrudnia nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania 

do szkoły wydanego przez: 

a) w przypadku Kościoła Katolickiego - właściwego biskupa diecezjalnego, 

b) w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych - właściwe wła-

dze zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych. 

12) uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych 

w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, o ile religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada 

na swoich członków tego rodzaju obowiązek; 

13) opiekę nad uczniami w tym czasie sprawują katecheci i inni pracownicy pedagogiczni wyzna-

czeni przez dyrektora szkoły; 

14) ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej 

ani na ukończenie szkoły;  

15) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen 

wlicza się także oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć; 

16) w przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 

uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziało-
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wych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba chętnych na te zajęcia 

będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje deklaracje rodziców do organu prowa-

dzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w formie zajęć międzyszkolnych; 

17) w sytuacjach, jak w pkt.16, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i na 

świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących 

zajęcia w grupach międzyszkolnych; 

§58.1.  W klasach IV-VIII są realizowane zajęcia wychowania do życia w rodzinie (WDŻ) według odręb-

nych przepisów. 

1) uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy 

o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin 

do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem 

na grupy chłopców i dziewcząt; 

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

dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach; 

3) zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do 

klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 

§59.  Szkoła prowadzi dokumentację nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami. 

§60.1. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Oprogramowanie oraz usługi z nim związane dostar-

czane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą. Podstawą działania dziennika elektro-

nicznego jest umowa podpisana przez dyrektora szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy do-

starczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego. 

2. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz 

tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika elektronicznego, pra-

cownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych oraz rodzice w za-

kresie udostępnionych im danych. Szczegółową odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta po-

między stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa. 

3. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego określa Regulamin funkcjonowania dziennika 

elektronicznego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Krasnem. 

Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

§61.1. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego: 

1) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykony-

wania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, zwalnia 

ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na 

czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania fi-

zycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego dostosowuje wymagania 

edukacyjne do możliwości ucznia; 

2) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia 

na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęć wycho-

wania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chy-

ba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji 

wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć). W doku-
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mentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”; 

3) uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć 

wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły. 

§62. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zwalnia do końca danego etapu edu-

kacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nau-

czania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

§63.  Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią czytać lub pisać, mogą być 

zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu na wniosek ro-

dziców pozytywnie zaopiniowanych przez dyrektora szkoły. 

§64.  W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egza-

minu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić 

ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z 

rodzicami ucznia. 

§65.  Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, w drodze decyzji administracyjnej, może zezwolić, po 

spełnieniu wymaganych warunków, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. 

Świetlica 

§66.1. W szkole działa świetlica zapewniająca uczniom opiekę poza godzinami nauki. 

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie zgłoszeń składanych przez  rodziców lub opieku-

nów zgodnie z obowiązującym w szkole regulaminem rekrutacji. 

3. Pobyt ucznia w świetlicy jest bezpłatny. 

4. Świetlica działa w godzinach, które ustala dyrektor szkoły w danym roku szkolnym w zależności od 

potrzeb. 

5. Praca opiekuńczo-wychowawcza w świetlicy odbywa się w grupach nie większych niż 25 osób. 

6. Świetlica stwarza możliwie jak najlepsze warunki wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez: 

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie możliwie dobrych warunków do pracy własnej i przy-

zwyczajania do samodzielnej pracy umysłowej; 

2) organizowanie zabaw i gier ruchowych oraz innych form kultury fizycznej; 

3) rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów; 

4) wpajanie zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie 

zdrowia własnego i innych; 

5) organizowanie życia kulturalnego na terenie świetlicy; 

6) wyrabianie nawyków samodzielności, samorządności i odpowiedzialności za własne decyzje i 

działania; 

7) wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią oraz podnoszenie poziomu kul-

tury osobistej. 

7. Szczegółową organizację pracy świetlicy określa jej Regulamin. 

Stołówka 

§67.1.  W Szkole funkcjonuje stołówka szkolna zapewniająca wszystkim uczniom możliwość spożycia gorą-

cego posiłku. 
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2. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne. 

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

porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

4. Dla dzieci znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej istnieje możliwość całkowitego lub czę-

ściowego refundowania opłat za obiady przez GOPS. 

Oddziały sportowe 

§68.1. Szkoła za zgodą organu prowadzącego tworzy od klasy czwartej oddziały sportowe. 

2. W oddziale sportowym prowadzone jest szkolenie sportowe w ramach 10 godzin tygodniowo zajęć 

sportowych w oparciu o program szkolenia opracowany przez nauczyciela prowadzącego szkolenie. 

1) w ramach 10 godzin realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego przewidziane 

w ramowym planie nauczania dla szkoły podstawowej. 

3. Program szkolenia sportowego realizowany jest równolegle z programem nauczania uwzględniają-

cym podstawę programową kształcenia ogólnego. 

4. Szkolenie prowadzone jest przez co najmniej trzy kolejne lata szkolne. 

5. Ukierunkowane szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły wynikające 

z planu nauczania oraz: 

1) zawody organizowane w ramach kalendarza imprez sportowych; 

2) zawody organizowane poza kalendarzem imprez sportowych; 

6. Szkolenia sportowe prowadzone są w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy dotyczące szkolnic-

twa sportowego oraz współpracę z klubami sportowymi. 

§69.1.  Do oddziału sportowego przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas III Szkoły Podsta-

wowej w Krasnem, w dalszej kolejności – uczniowie z innych szkół (w miarę wolnych miejsc), któ-

rzy spełniają poniższa kryteria. 

2. Kryteria naboru do oddziału sportowego: 

1) bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania da-

nego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej; 

2) pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do oddziału sporto-

wego; 

3) dobre wyniki w nauce; 

4) uzyskanie pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez pol-

ski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie; 

5) w przypadku większej liczby kandydatów spełniających wymagane warunki niż liczba wolnych 

miejsc w oddziale, brane będą pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej i utworzony zostaje 

ranking kandydatów. 

3. Zestaw prób sprawnościowych i punktację oraz termin przeprowadzenia testu sprawnościowego 

określa Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w porozumieniu z polskim związ-

kiem sportowym właściwym dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie.  

4. Do klasy sportowej może być przyjętych maksymalnie 24 uczniów, którzy uzyskali największą licz-

bę punktów z testu sprawności fizycznej oraz spełniają wymagane kryteria.  

5. Rekrutacja uzupełniająca do oddziału sportowego odbywa się w przypadku dysponowania wolnymi 

miejscami w oddziale; kandydat musi spełnić wymagania proceduralne tak jak przy rekrutacji wła-

ściwej. 
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Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

§70.1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) jest skierowany do uczniów, ich rodzi-

ców i nauczycieli. Stanowi integralną część Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły. 

Obejmuje działania podejmowane przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, 

poziomu i kierunku kształcenia. 

2. Główne cele pracy w zakresie doradztwa zawodowego: 

1) przygotowanie uczniów do świadomego i umiejętnego planowania kariery zawodowej, do podję-

cia trafnej decyzji zawodowej i szkolnej; 

2) wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny; 

3) modyfikacja samooceny w przypadku, gdy odbiega ona od realnych możliwości (zawyżona lub 

zaniżona); 

4) pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach; 

5) kształtowanie potrzeby konfrontowania oceny swego stanu zdrowia z wymaganiami wybierane-

go zawodu; 

6) zapoznanie ze strukturą szkolnictwa; 

7) współdziałanie z rodzicami w realizacji powyższych zadań. 

3. Cele szczegółowe: 

1) w klasach I – VI szkoły podstawowej: 

a) wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka, 

b) zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, jakie człowiek może wykonywać, 

c) uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości, 

d) zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji w wyborze wła-

ściwego zawodu, 

e) poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytania o swoje możliwości, uzdolnienia, umie-

jętności, cechy osobowości, stan zdrowia, 

f) rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości. 

2) w klasach VII -VIII szkoły podstawowej: 

a) odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno-

zawodowej na każdym etapie edukacji, 

b) motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkoły i 

zawodu. 

c) rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania, 

d) wdrażanie uczniów do samopoznania, 

e) wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów, 

f) kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron, 

g) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie, 

h) wyrabianie szacunku dla samego siebie, 

i) poznanie możliwych form zatrudnienia, 

j) poznanie lokalnego rynku pracy, 

k) poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego, 

l) poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych, 

m) diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych, 

n) poznawanie różnych zawodów, 

o) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§71. Zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego i sposoby ich realizacji. 

1. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:  
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1) wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

2) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży; 

3) rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery; 

4) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych; 

5) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 

6) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów w świadomym wyborze 

szkoły; 

7) wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy 

uczniów; 

8) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w 

szczególności z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami lokalnego ryn-

ku pracy; 

9) w zakresie współpracy z rodzicami: 

a) podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi, 

b) doskonalenie umiejętności wychowawczych, 

c) przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, 

d)  indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego, 

e) pedagogizację służącą wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyj-

nych i zawodowych przez ich dzieci. 

2. Sposoby realizacji działań doradczych. 

1) Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach: 

a) zajęć grupowych w klasach VII -VIII w wymiarze minimalnym po 10 godzin w jednym roku 

szkolnym, 

b) pogadanek, warsztatów, projekcji filmów edukacyjnych, prezentacji realizowanych na godzi-

nach wychowawczych, 

c) spotkań z przedstawicielami wybranych zawodów, 

d) wycieczek zawodoznawczych do zakładów pracy i instytucji kształcących, 

e) konkursów, 

f) udzielania informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu i planowania 

dalszej kariery zawodowej, 

g) udzielania indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

h) giełdy szkół ponadpodstawowych, 

i) obserwacje zajęć praktycznych w szkołach zawodowych, 

j) zakładki informacyjnej na stronie internetowej szkoły (np. broszury dla rodziców, broszury 

dla uczniów), 

k) wywiadów i spotkań z absolwentami. 

3. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje: 

1) pomoc w wyborze szkoły ponadpodstawowej; 

2) poznawanie siebie, zawodów; 

3) analizę rynku pracy i możliwości zatrudnienia; 

4) indywidualna pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły; 

5) pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego; 

6) konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów; 

7) przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych. 

§72.1. Osoby odpowiedzialne i zakres ich odpowiedzialności. 

2. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są w szczególności przez: 
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1) wychowawców; 

2) nauczycieli przedmiotu; 

3) pedagoga szkolnego; 

4) nauczycieli bibliotekarzy; 

5) szkolnego doradcę zawodowego; 

6) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. Poradni Psychologicz-

no-Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej); 

7) rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów zawo-

dowo-edukacyjnych. 

3. Sojusznikami szkoły w realizacji Szkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego są w szczególności:  

1) pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

2) pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy; 

3) pracownicy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej; 

4) organizatorzy targów szkół ponadpodstawowych; 

5) przedstawiciele szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu rzeszowskiego; 

6) rodzice; 

7) osoby wpierające organizację szkolnego doradztwa zawodowego (np. pracownicy zakładów pra-

cy, przedstawiciele zawodów itd.); 

8) absolwenci szkoły. 

4. Zadania szkolnego doradcy zawodowego:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu 

kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych 

dla danego poziomu i kierunku kształcenia; 

3) wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatko-

wej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym 

na temat:  

a) rynku pracy,  

b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,  

c) możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata 

pracy,  

d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu co-

dziennym i zawodowym,  

e) alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedo-

stosowaniem społecznym,  

f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej,  

g) porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych,  

4) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom; 

5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego pla-

nowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 

6) kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psy-

chologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy, itp.; 

7) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły; 

8)  wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań 

szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami, 

itp.; 
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9) współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:  

a) tworzenia i zapewnienia ciągłości działań Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodo-

wego, zgodnie ze Statutem szkoły,  

b) realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w 

Programie Wychowawczo-Profilaktycznym szkoły. 

10) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji; 

11) wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo 

itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym; 

12) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa, w szczególności: 

kuratorium oświaty, centrum informacji i planowania kariery zawodowej, poradnią psycholo-

giczno – pedagogiczną, powiatowym urzędem pracy, itp.; 

13) stworzenie Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej w bibliotece szkolnej – gromadzenie i ak-

tualizowanie informacji dotyczących wyborów zawodowo-edukacyjnych (broszury dla uczniów, 

rodziców, nauczycieli, scenariusze zajęć, poradniki, foldery informacyjne, prezentacje multime-

dialne, filmy, pomoce dydaktyczne); 

14) stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły z treściami z zakresu doradztwa zawodowego 

(zamieszczanie broszur dla uczniów i rodziców, bieżących informacji o rynku pracy, materiałów 

poradnikowych dla uczniów i rodziców, linków do stron związanych z doradztwem zawodo-

wym); 

15) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć; 

16) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Zakres odpowiedzialności nauczycieli i wychowawców, pracowników instytucji wspierających dzia-

łania doradcze: 

1) utworzenie i zapewnienie ciągłości działania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodo-

wego zgodnie z Systemem Doradztwa Zawodowego i planu pracy na każdy rok szkolny; 

2) realizacja działań z zakresu przygotowania ucznia do wyboru drogi edukacyjno-zawodowej: 

a) w klasach I – VI:  

- prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych, rozmów indywidualnych celem rozpo-

znania przez uczniów znaczenia zmiany w życiu, sposobów radzenia sobie ze stresem, roli 

motywacji oraz umiejętności współpracy, 

- zaprezentowanie rodzicom założeń pracy informacyjno – doradczej na rzecz uczniów, 

b) w klasach VII -VIII: 

- zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami ludzkiej działalności zawodowej, 

- prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych dotyczących samopoznania, samoak-

ceptacji, rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron,  

- prowadzenie indywidualnej pracy z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szko-

ły i zawodu, 

- podejmowanie wstępnych decyzji przez uczniów, 

- prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dotyczących podejmowania decyzji edukacyjnych i 

zawodowych, 

- prowadzenie pracy dotyczącej przekazu informacji zawodowej, w szczególności pogłębia-

nie informacji o zawodach, zapoznanie ze strukturą i ofertą edukacyjną szkolnictwa ponad-

podstawowego,  

- konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów, 

- indywidualna praca z uczniami, którzy mają problemy decyzyjne, intelektualne, zdrowotne, 

emocjonalne, rodzinne, 
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- współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną. 

Nauczanie indywidualne 

§73.1.  Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje 

się indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na czas wskazany w orzeczeniu o potrzebie in-

dywidualnego nauczania w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.  

3. Dyrektor szkoły, po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego z organem 

prowadzącym, zasięga opinii rodziców celem ustalenia harmonogramu prowadzenia zajęć.  

4. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym w szkole zgod-

nie z posiadanymi kwalifikacjami, zaś w przypadku prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w 

klasach I -III zajęcia powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom. 

5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nau-

czania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić w sytuacji braku nauczyciela 

do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby 

szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.  

6. Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone w indywidualnym i bezpośred-

nim kontakcie z uczniem. 

7. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskaza-

niami w orzeczeniu.  

8. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z 

ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, z wy-

jątkiem przedmiotów, z których uczeń jest zwolniony, zgodnie z odrębnymi przepisami (wychowa-

nie fizyczne, język obcy).   

9. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, po zasięgnięciu opinii ro-

dziców, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z pod-

stawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których 

zajęcia są realizowane. 

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 

11. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 wpisuje się do Dziennika indywidualnego nauczania, zaś dyrek-

tor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.  

12. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia. 

13. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z 

uczniem wynosi: 

1) dla uczniów klasy I-III - od 6 do 8.  prowadzonych w co najmniej 2 dniach; 

2) dla uczniów klasy IV- VI - od 8 do 10, prowadzonych w co najmniej 3 dniach; 

3) dla uczniów klas VII i VIII– od 10 do 12 godzin, prowadzonych w co najmniej 3 dniach. 

14. Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków z obserwacji 

nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, dyrektor szkoły organizuje różne formy uczestni-

czenia ucznia w życiu szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, 

uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych.  

15.  Dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego w przypadku, 

gdy rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz z zaświadczeniem lekar-

skim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia ucznia, umożliwiającą uczęszczanie ucznia do 

szkoły.    
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16. Dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek rodziców wraz z za-

łączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęsz-

czanie ucznia do szkoły. Dyrektor szkoły w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest 

zobowiązany powiadomić poradnię psychologiczno-pedagogiczną, która wydała orzeczenie oraz or-

gan prowadzący szkołę. 

Indywidualny program i tok nauki 

§74.1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki (ITN) lub realizację indywidualnego pro-

gramu nauki.  

2. Zgodnie z rozporządzeniem uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się: 

1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów; 

2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec roku/semestru. 

3. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym ze-

stawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki. 

4. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie co naj-

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

5. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć eduka-

cyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy. 

6. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu 

dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w ciągu całego roku szkolnego. 

7. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:   

1) uczeń - za zgodą rodziców; 

2) rodzice ucznia; 

3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – 

za zgodą rodziców. 

8.  Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wnio-

sku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia. 

9. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki 

lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą. 

10. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog za-

trudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń. 

11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicz-

nej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

12. Dyrektor szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej, w przypadku pozytywnej opi-

nii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno– pedagogicznej. 

13. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego pro-

gramu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymagana jest pozytywna opinia organu nadzoru 

pedagogicznego. 

14. Zezwolenia udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok szkolny. 

15. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować. 

16. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala 

zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 

godz. tygodniowo i nieprzekraczającą 5 godz. miesięcznie. 
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17. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do kla-

sy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia al-

bo realizować program we własnym zakresie. 

18.  Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN: 

1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidu-

alnych; 

2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszyst-

kich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w 

konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem. 

19.  Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godzin co dwa 

tygodnie. 

20. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania. 

21. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowa-

dzonego w terminie ustalonym z uczniem. 

22. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfika-

cyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą. 

23. Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia. 

24. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN. 

25. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy od-

powiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub 

uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia 

ucznia”. 

Sposób organizowania działań w zakresie wolontariatu w szkole 

§75.1. Działania z zakresu wolontariatu podejmuje Samorząd Uczniowski w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły. 

1) dla sprawnej koordynacji tych zadań Samorząd Uczniowski może ze swojego składu wyłonić 

Radę wolontariatu (jej strukturę oraz kompetencje zawiera Regulamin Samorządu Uczniowskie-

go). Rada koordynuje zadania z zakresu wolontariatu, m.in. poprzez: diagnozowanie potrzeb spo-

łecznych w środowisku szkolnym czy w otoczeniu szkoły, opiniowanie ofert działań, decydowa-

nie o działaniach do realizacji; 

2) podejmowane w zakresie wolontariatu działania wynikają z uniwersalnej idei pomocy bliźniemu, 

która powinna być praktykowana w stosunku do każdego człowieka w potrzebie, bez względu na 

jego przekonania, wyznanie, narodowość, czy rasę. Są to w szczególności:  

a) uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego, 

b) rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole oraz organizowanie 

pomocy, 

c) stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje, 

d) działanie na rzecz środowiska lokalnego, 

e) współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi, a także z organizacjami pozarządo-

wymi, fundacjami, stowarzyszeniami, działającymi na rzecz rozwoju społeczeństwa obywa-

telskiego, 

f) popularyzowanie zasad aktywności obywatelskiej, promowanie działalności społecznej orga-

nizacji pozarządowych, praca na rzecz społeczności lokalnych. 
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§76.1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu, który ma za zadanie organizować i świadczyć 

pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w 

środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

2. Członkiem Klubu może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę rodzica 

na działalność w klubie. Do klubu mogą być wpisani uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, 

za zgodą rodziców, którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem 

nauczyciela – koordynatora. 

1) w przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez uzgod-

nienia z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu, szkoła nie ponosi za nie odpowiedzialności. 

3. Celami działania Szkolnego Klubu Wolontariatu są w szczególności: 

1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu; 

2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym; 

3) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzli-

wości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach; 

4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na 

terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym; 

5)  tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposo-

bów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji; 

6) pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym w 

działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku 

lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje; 

7) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

8) promowanie idei wolontariatu. 

4. Formy działalności: 

1) działania na rzecz środowiska szkolnego; 

2) działania na rzecz środowiska lokalnego; 

3) udział w akcjach ogólnopolskich; za zgodą dyrektora szkoły.  

5. Formy realizacji działań: 

1) udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez inne organizacje lub za zgodą 

dyrektora szkoły pod nadzorem opiekuna koła; 

2) włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych i wy-

chowawczych; 

3) pomoc w organizacji imprez szkolnych; 

4) pomoc w działaniach szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu promo-

wanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego. 

6. Sposób organizacji wolontariatu w szkole. 

1) wyznaczenie przez dyrektora szkoły opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu, który odpowiada 

m.in. za wyznaczanie kierunków prac koła, organizację spotkań wolontariuszy, określanie ter-

minów realizacji zadań. Do jego głównych zadań w szczególności należą: 

a) promocja idei wolontariatu wśród uczniów i ich rekrutacja, 

b) wyznaczanie zadań odpowiednich do profilu i zainteresowań wolontariusza, 

c) nadzorowanie pracy wolontariuszy, 

d) określenie warunków współpracy, 

e) utrzymywanie stałego kontaktu z wolontariuszami, 

f) nagradzanie i podtrzymywanie motywacji wolontariusza, 

g) rozwiązywanie trudnych sytuacji, 
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h) czuwanie nad tym, by działalność koła była zgodna ze Statutem szkoły i regulaminem. 

2) zebranie chętnych członków;  

3) utworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły dotyczącej Szkolnego Koła Wolontariatu; 

4) ustalenie zakresu działań na rzecz grup docelowych: 

a) rówieśników: kolegów ze szkoły, którzy mają problem, np. z zaległościami w nauce lub są w 

trudnej sytuacji materialnej (pomoc anonimowa), 

b) lokalnych instytucji i organizacji, 

c) adresatów akcji o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim. 

5) przeprowadzenie szkoleń dla członków klubu na temat idei wolontariatu, praw i obowiązków 

wolontariuszy oraz motywacji (przez opiekuna koła lub przedstawiciela Centrum Wolontariatu); 

6) opracowanie dokumentacji Koła Wolontariatu, m.in. jego regulamin;  

7) opracowanie planu działania Szkolnego Klubu Wolontariatu w danym roku szkolnym; 

8) angażowanie do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji chęt-

nych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc – rodziców. 

7. W szkole uroczyście obchodzony jest w dniu 5 grudnia każdego roku szkolnego Światowy Dzień 

Wolontariusza.  

8. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną przy ocenia-

niu zachowania ucznia. 

Praktyki studenckie 

§77.1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyż-

szych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego 

porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi nauczy-

cielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.  

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

3. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor szkoły lub szkolny 

opiekun praktyk. 

ROZDZIAŁ 7 

BIBLIOTEKA 

§78.1. Biblioteka szkolna jest:  

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach pro-

wadzonych przez nauczycieli pracujących w bibliotece (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie 

pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy; 

2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców; 

3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. 

2. Zadaniem biblioteki jest:  

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych; 

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki, 

3)  prowadzenie działalności informacyjnej; 

4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych; 

5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; 

6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 

7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do ko-

rzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek; 
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8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 

9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych; 

10) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych 

źródeł oraz uczenie efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

11)  organizacja wystaw okolicznościowych i imprez czytelniczych; 

12) organizowanie aktywu bibliotecznego wśród uczniów i „łączników” między biblioteką a po-

szczególnymi klasami. 

 Organizacja biblioteki szkolnej 

§79.1. Biblioteka ma wyznaczony lokal na gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów. 

2. Wydatki biblioteki obejmują zakup zbiorów, ich konserwację, zakup sprzętu i druków bibliotecz-

nych; wydatki na powyższe cele pokrywane są z budżetu szkoły, a uzupełniane dotacjami z innych 

źródeł. 

3. Biblioteka szkolna gromadzi następujące materiały: 

1) książki: wydawnictwa informatyczne, słowniki, encyklopedie, lektury wg ustalonego przez 

szkołę kanonu, literaturę naukową i popularnonaukową;  

2) beletrystykę; 

3) przepisy oświatowe i szkolne; 

4) podręczniki i materiały edukacyjne; 

5) czasopisma dla nauczyciela i uczniów; 

6) nośniki elektroniczne; 

7) podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji 

celowej.  

 Zadania nauczyciela bibliotekarza 

§80.1. Do zadań nauczycieli pracujących w bibliotece należą:  

1) w zakresie pracy pedagogicznej:  

a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmioto-

wych, 

b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory, 

c) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji, 

d) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i 

potrzeb, 

e) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i rozwija-

nie nawyku czytania i uczenia się w szczególności poprzez: 

- zachęcanie uczniów do korzystania z nowości wydawniczych,  

- organizowanie wystaw (prezentacji) tematycznych, konkursów czytelniczych, 

- rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych poprzez odpowiedni dobór lektury, 

- organizowanie konkursów pięknego, głośnego czytania, 

- organizowanie konkursów czytelniczych klasowych i ogólnoszkolnych,  

- organizowanie konkursów plastycznych w oparciu o przeczytane książki,  

- organizowanie innych konkursów na zależności od potrzeb. 

f) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkol-

nych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno – wy-

chowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich 

do samokształcenia, 
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g) udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, a także informowanie uczniów i nau-

czycieli o nowych, szczególnie wartościowych książkach, 

h) udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki i medioteki. 

2) w zakresie prac organizacyjno - technicznych:  

a) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki, 

b) gromadzenie zbiorów, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

przekazanych szkole w ramach dotacji oraz przeprowadzanie ich selekcji, 

c) udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przeka-

zanych szkole w ramach dotacji,  

d) prowadzenie prenumeraty i gromadzenie czasopism. 

e) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 

f) prowadzenie ewidencji zbiorów, 

g) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów, 

h) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej, 

i) wykorzystywanie technologii informacyjnej do ewidencjonowania zbiorów, bibliotecznych, a 

także do efektywnego poszukiwania informacji bibliotecznych, bibliograficznych i innych, 

j) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki zgodnie z odrębnymi przepisami, statystyki 

dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów, 

k) planowanie pracy (roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz terminarz i tematyka zajęć bi-

bliotecznych i imprez czytelniczych), 

l) składanie do dyrektora szkoły półrocznego i rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oce-

ny stanu czytelnictwa w szkole, 

m) korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własnego warsztatu pra-

cy, 

n) opracowanie projektu Regulaminu biblioteki, Szkolnego regulaminu korzystania z darmowych 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz przedłożenie ich 

do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. 

2. Zasady wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przeka-

zanych szkole w ramach dotacji określa szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, który jest udostępniony w bibliotece szkol-

nej i umieszczony na stronie internetowej szkoły. 

3. Nauczyciele zatrudnieni w bibliotece zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kie-

rując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i 

ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi szkoły. 

4. Godziny pracy biblioteki, ustalone przez dyrektora szkoły, umieszczone na drzwiach biblioteki i na 

stronie internetowej szkoły umożliwiają korzystanie z jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich 

zakończeniu. 

5. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który w szczególności: 

1) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpie-

czeństwo i nienaruszalność mienia; 

2) zatrudnia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami według obowiązujących norm etatowych 

oraz zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego; 

3) przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność bibliote-

ki; 

4) zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy; 
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5) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie 

nauczycieli pracujących w bibliotece; 

6) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki. 

3. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie pracy 

biblioteki. 

4. Wydatki biblioteki obejmują zakup zbiorów, ich konserwację, zakup sprzętu i druków bibliotecz-

nych. 

1) wydatki na powyższe cele pokrywane są z budżetu szkoły a uzupełniane dotacjami z innych źró-

deł. 

5. Z biblioteki mogą korzystać – uczniowie, nauczyciele, praktykanci i inni pracownicy szkoły, rodzice, 

a także inne osoby wg zasad określonych w Regulaminie biblioteki szkolnej ustalonym przez dyrek-

tora szkoły. 

 Współpraca biblioteki z uczniami, nauczycielami i rodzicami 

§81.1. Nauczyciel biblioteki współpracuje z uczniami, poprzez umożliwianie im w szczególności: 

2) bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki; 

3) uzyskania porad czytelniczych; 

4) uczestnictwa w lekcjach bibliotecznych, konkursach, oglądania wystaw; 

5) wypożyczenia książek zgodnie z Regulaminem biblioteki oraz podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, zgodnie ze Szkolnym regulaminem korzystania z 

darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; 

6) prośby o prolongowanie książek; 

7) rozwijania swoich zainteresowań czytelniczych, umiejętności korzystania z różnych źródeł 

informacji, korzystania z księgozbioru podręcznego; 

2. Obowiązki uczniów obejmują w szczególności: 

1) dbanie o wypożyczone książki; 

2) zapoznanie się z Regulaminem biblioteki i Szkolnym regulaminem korzystania z darmowych 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz przestrzeganie ich 

postanowień. 

3. Nauczyciel biblioteki współpracuje z nauczycielami, a współpraca ta dotyczy w szczególności: 

1) proponowania tematyki i umawiania się na lekcje biblioteczne; 

2) zapisywania nowych uczniów do biblioteki; 

3) udzielania wychowawcom, polonistom informacji dotyczących stanu czytelnictwa, posiadanych 

lektur; 

4) konsultowania ewentualnych zakupów książek i czasopism; 

5) informowania nauczycieli o prawach i obowiązkach ich i uczniów; 

6) zapoznania z Regulaminem biblioteki. 

4. Obowiązki nauczycieli i wychowawców: 

1) uświadamianie uczniom konieczności przestrzegania Regulaminu biblioteki; 

2) pomoc w egzekwowaniu zwrotu książek, podręczników i rozliczeń za książki oraz podręczniki 

zniszczone i zagubione; 

3) współpraca z bibliotekarzem w rozbudzaniu zainteresowań czytelniczych; 

4) współudział w realizacji lekcji bibliotecznych; 

5) znajomość zawartości zbiorów biblioteki dotyczących nauczanego przedmiotu; 

6) współudział w tworzeniu warsztatu informacyjnego. 
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5. Rodzice uczniów szkoły mogą stać się czytelnikami biblioteki szkolnej na warunkach określonych w 

Regulaminie biblioteki. 

6. Rodzice mają prawo do zapoznania się z Regulaminem biblioteki oraz do omawiania z dyrektorem 

szkoły i bibliotekarzem spraw dotyczących ich dziecka, a mianowicie: 

1) wypożyczeń; 

2) zwrotów; 

3) sposobu postępowania w przypadku zniszczenia książki przez ich dziecko;  

4) sposobu postępowania w przypadku zgubienia książki przez ich dziecko. 

7. Rodzice mogą zwrócić książki do biblioteki za swoje dziecko.  

8. Rodzice mogą również wypożyczyć dziecku książkę, gdy jest ono chore i samo nie może dotrzeć do 

biblioteki. 

 Współpraca z innymi bibliotekami 

§82.1. Biblioteka szkolna prowadzi współpracę z innymi bibliotekami i instytucjami upowszechniania 

kultury. Współpraca ta obejmuje w szczególności: 

1) wymianę informacji, doświadczeń (dotyczących m. in. działalności bibliotek, szkoleń i innych 

spraw) z różnymi bibliotekami; 

2) wymianę lub przekazywanie książek, czasopism, materiałów audiowizualnych; 

3) organizowanie i branie udziału w konkursach międzybibliotecznych; 

4) podejmowanie wspólnych inicjatyw dotyczących promowania czytelnictwa; 

5) korespondencję, komunikację z rozmaitymi instytucjami upowszechniającymi kulturę, która w 

szczególności dotyczy pozyskiwania zbiorów, informacji i innych ważnych dla biblioteki spraw. 

ROZDZIAŁ 8   

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

Wicedyrektor 

§83.1.  W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

2. Wicedyrektor zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności. 

3. Zakres zadań i kompetencji dla wicedyrektora opracowuje dyrektor. 

Pracownicy szkoły 

§84.1.  W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają od-

rębne przepisy.  

3. W szkole tworzy się następujące stanowiska administracyjne i obsługi: 

1) sekretarz 

2) sprzątająca, 

3) konserwator, 

4) kucharz, 

5) intendent, 

6) woźna 

7) pomoc kuchenna. 

4. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor szkoły. 
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Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły 

§85.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za 

jakość, wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.  

2. Formalny przydział zajęć edukacyjnych oraz innych obowiązków reguluje na początku roku szkolne-

go arkusz organizacyjny, przydział czynności i wykaz przydzielonych zadań dodatkowych. 

3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w 

czasie zajęć organizowanych przez szkołę, w szczególności przez: 

1) reagowanie na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów; 

2) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły; 

3) niezwłoczne zawiadomienie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących 

znamiona demoralizacji, przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 

uczniów. 

4. Pracownicy obsługi szkoły zobowiązani są do wspierania nauczycieli w pracy wychowawczo –

opiekuńczej, w szczególności: 

1) kulturalnego i życzliwego traktowania uczniów oraz innych osób przebywających na terenie 

szkoły; 

2) dbania o bezpieczeństwo uczniów, szanowania ich godności osobistej oraz służenia im radą i 

pomocą; 

3) prezentowania postawy godnej do naśladowania przez uczniów. 

Nauczyciele 

§86.1.  Nauczyciel przestrzega dyscypliny pracy, kieruje się tolerancją, kulturą osobistą i etyką zawodową. 

2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek 

kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowa-

niem godności osobistej ucznia. Nauczyciel obowiązany jest w szczególności:  

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi 

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

nieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

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

czypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, 

pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 

3. Do zadań i obowiązków nauczycieli należy w szczególności:  

1) prowadzenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej w powierzonych klasach i zespo-

łach zgodnie z obowiązującymi programami i planami pracy opracowanymi zgodnie z zarządze-

niem dyrektora oraz optymalne realizowanie celów szkoły w nich ustalonych; 

2) prowadzenie pracy wychowawczej w czasie wszystkich swoich zajęć w szkole; 

3) stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań oraz pozytyw-

nych cech charakteru w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów: 

a) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów przez stały kontakt wychowawcy klasy z pe-

dagogiem szkolnym,  

b) wspólne działanie szkoły, wychowawcy klasy i domu rodzinnego dziecka w celu przezwycię-

żenia problemów w nauce szkolnej,  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-10-2010&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-10-2010&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-10-2010&qplikid=2#P2A6
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c) stały kontakt szkoły, zespołu opiekuńczo - wychowawczego z poradnią psychologiczno - pe-

dagogiczną,  

d) organizowanie dla uczniów szkoły zajęć pozalekcyjnych, w tym szczególnie zajęć kół przed-

miotowych oraz zajęć kół zainteresowań, 

e) organizowanie na terenie szkoły w miarę możliwości organizacyjnych zajęć pozaszkolnych, a 

szczególnie: nauki języków obcych, zajęć kulturalno-rozrywkowych, zajęć sportowych i tury-

stycznych, 

4) bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich swoich uczniów, 

w szczególności: 

a) przestrzeganie praw i godności ucznia,  

b) bezstronne, obiektywne traktowanie każdego ucznia w zespole klasowym,  

c) życzliwe, podmiotowe traktowanie ucznia w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły,  

d) sprawiedliwe ocenianie ucznia, jawne dla niego i jego rodziców zgodnie z opracowanymi 

kryteriami i zasadami oceniania, 

e) równe traktowanie wszystkich uczniów bez względu na wyznanie, przekonania i światopo-

gląd jego i jego rodziców,  

5) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych, w szczególności: 

a) stały kontakt wychowawcy klasy z pedagogiem szkolnym,  

b) wnioskowanie do rodziców o przebadanie dziecka w poradni psychologiczno - pedagogicz-

nej,  

c) organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych z grupą uczniów z uwzględnieniem ich po-

trzeb,  

d) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i eduka-

cyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne 

trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom lub posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, 

e) indywidualizację wymagań wobec uczniów,  

f) kontakt szkoły ze specjalistycznymi poradniami w celu pomocy uczniom w przezwyciężaniu 

trudności w nauce szkolnej,  

g) stały kontakt wychowawcy klasy i nauczycieli poszczególnych przedmiotów z domem rodzi-

cielskim ucznia w celu wspólnego działania i pomocy uczniom,  

6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez 

udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizowanych przez szkołę lub instytu-

cję wspomagającą szkołę: 

a) rzetelne przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,  

b) aktualizowanie swojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych, samokształcenie,  

c) zdobywanie pełnych kwalifikacji zawodowych i przedmiotowych, 

d) udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli, warsztatach przedmiotowych i me-

todycznych,  

e) korzystanie z wydawnictw z zakresu metodyki pracy nauczyciela i wychowawcy,  

f) aktywne uczestniczenie w szkoleniowych konferencjach Rady Pedagogicznej.  

7) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, wnioskowanie do dyrektora szkoły o jego wzbogacenie 

lub modernizację; 

8) uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej oraz jej zespołów w celu wykonania określonych 

dla nich zadań; 
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9) informowanie rodziców, dyrekcji i Rady Pedagogicznej o wynikach dydaktyczno – wychowaw-

czych swoich uczniów; 

10) obowiązki nauczycieli związane z ocenianiem i klasyfikowaniem uczniów: 

a) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocz-

nych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

b) ocenianie bieżące oraz ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i do-

datkowych zajęć edukacyjnych, 

c) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfika-

cyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

d) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

ucznia w nauce, 

e) informowanie uczniów i ich rodziców o: 

- wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wy-

nikających z realizowanych przez siebie programów nauczania, 

- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,  

- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

f) informowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, w terminie i formach określonych w 

tym dokumencie, 

g) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyj-

nych. 

4. Nauczyciel odpowiada w szczególności za: 

1) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie swoich zajęć; 

a) obowiązkiem każdego nauczyciela jest zapoznanie uczniów z zasadami bhp na zajęciach 

przedmiotowych w danym roku szkolnym,  

b) obowiązkiem wychowawcy jest przeprowadzenie pogadanek na temat zasad bhp ucznia pod-

czas pobytu w szkole, a szczególnie w zakresie korzystania z jadalni, biblioteki, świetlicy, 

szatni, zachowania się przed i po zajęciach oraz na przerwach międzylekcyjnych,  

c) obowiązkiem nauczyciela jest pełne przestrzeganie dyscypliny pracy na wszelkich zajęciach 

szkolnych, w tym przede wszystkim:  

- punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć szkolnych,  

- pełne panowanie nad dyscypliną pracy ucznia, jego bezpieczeństwem przy wykonywaniu 

poleceń i zadań,  

- sprawdzanie i odnotowanie na każdej lekcji w dzienniku obecności i nieobecności ucznia, 

- przestrzeganie zasady, by uczeń nie opuszczał sali zajęć bez opieki, 

d) obowiązkiem każdego nauczyciela uczącego w pracowni przedmiotowej jest zapoznanie 

uczniów z regulaminem bhp danej pracowni, sali gimnastycznej, boiska szkolnego, 

e) w czasie zajęć lekcyjnych odpowiedzialność za uczniów ponosi nauczyciel uczący w danej 

klasie lub nauczyciel mający zlecone zajęcia zastępcze w danej klasie,  

f) w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiedzialność za powierzonych uczniów ponosi nauczy-

ciel organizujący i prowadzący dane zajęcia pozalekcyjne,  

g) w czasie zajęć pozaszkolnych odpowiedzialność za powierzonych uczniów ponosi nauczyciel 

organizujący i prowadzący dane zajęcia,  
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h) w czasie wycieczek, imprez turystycznych, zorganizowanych wyjść, wyjazdów poza budynek 

szkolny odpowiedzialność za młodzież ponosi kierownik imprezy i opiekunowie, 

i) nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych za po-

wierzonego mu ucznia, który samowolnie opuścił zajęcia lub samowolnie wyszedł poza bu-

dynek szkolny,  

j) nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności w czasie zajęć pozaszkolnych za powierzonego mu 

ucznia, który samowolnie opuścił zajęcia lub samowolnie oddalił się z miejsca zajęć, 

2) pełnienie opieki nad dziećmi podczas imprez szkolnych, pozaszkolnych, wycieczek itp., a także 

w czasie pełnienia dyżurów przed lekcjami i na przerwach; 

a) obowiązkiem nauczyciela jest pełnienie dyżurów na przerwach międzylekcyjnych zgodnie z 

harmonogramem dyżurów. 

3) prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego, zgodny z osiągnięciami współcze-

snej nauki oraz za jakość i wyniki tej pracy; 

a) systematyczne realizowanie zadań dydaktycznych zgodnie z przydziałem czynności na dany 

rok szkolny,  

b) stosowanie interesujących rozwiązań metodycznych, najlepiej służących realizacji zadań w 

zakresie nauczania i kształcenia umiejętności,  

c) dostosowanie sposobu przekazywania odpowiedniej wiedzy, kształtowania umiejętności i po-

staw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci,  

d) pełną realizację zadań dydaktycznych na zajęciach edukacyjnych,  

e) umożliwienie uczniom poznawania świata w jego jedności i złożoności,  

f) wspomaganie samodzielności uczenia się, 

g) inspirowanie uczniów do wyrażania własnych myśli i przeżyć, 

h) rozbudzanie ich ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji, 

i) dbałość o poprawność językową uczniów i kulturę języka, 

j) uwzględnianie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, 

k) właściwe wykorzystanie czasu lekcji, punktualne rozpoczynanie zajęć, 

l) właściwe wykorzystanie sprzętu i pomocy naukowych do realizacji procesu dydaktycznego, 

m) realizację zadań dydaktycznych i wychowawczych na zajęciach zastępczych według zasady: 

realizację zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć lub realizację zajęć edukacyjnych, któ-

re prowadzi nauczyciel idący na zajęcia zastępcze albo realizację zadań wychowawczych. 

4) przestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek 

pożaru i innych sytuacji kryzysowych; 

5) majątek i wyposażenie szkoły przydzielone mu przez kierownictwo szkoły; 

a) dba o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny, 

b) dba o wzbogacanie bazy dydaktycznej, 

c) samodzielne przygotowuje niezbędne pomoce, 

d) właściwe zabezpiecza pomoce i sprzęt. 

6) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania (dziennik lekcyjny, dziennik zajęć pozalekcyj-

nych, arkusze ocen) oraz dokumentacji nauczycielskiej i wychowawczej. 

5. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności: 

1) planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej od-

powiedzialności za własną naukę oraz wdrażania do rzetelnej pracy; 

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i 

brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, 

przygotowania do publicznych wystąpień; 
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3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, po-

dejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania 

obowiązujących norm; 

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób; 

5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego 

posługiwania się technologią informacyjną; 

6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,  

7) rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań; 

8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów spo-

łecznych we własnych środowiskach. 

6. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni 

zamierzać do tego, aby w szczególności uczniowie: 

1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektu-

alnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym;, 

2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i 

piękna w świecie; 

3) mieli świadomość życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej 

edukacji na danym etapie; 

4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze zarówno indywidu-

alnym jak i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpo-

wiedzialność za siebie i za innych, wolność własną i innych; 

5) poszukiwali, odkrywali i dążyli do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości wyższych, 

ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie; 

6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali 

się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa 

kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych; 

7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchi-

zacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się; 

8) posiadali umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów oraz umieli działać na rzecz 

tworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów. 

7. Nauczyciel w swoich działaniach w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także szanowania godności oso-

bistej ucznia.  

§87.1.  Nauczyciel ma prawo: 

1) wyboru programu nauczania (lub opracowania własnego programu) i przedstawienia go dyrekto-

rowi szkoły; 

2) decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w nau-

czaniu swojego przedmiotu; 

3) opracowania programu prowadzonego przez siebie koła zainteresowań lub zespołu; 

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

5) opiniowania oceny zachowania swoich uczniów; 

6) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów. 

2. W zakresie organizacji pracy dydaktyczno - wychowawczej: 

1) przed opracowaniem projektu organizacji pracy szkoły znać planowany dla niego przydział 

przedmiotów, klas, wychowawstwa; 

2) znać termin planowanych posiedzeń Rady Pedagogicznej;  
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3) zawierania umów, za zgodą dyrektora szkoły, z uczelniami lub zakładami kształcącymi nauczy-

cieli o odbywaniu praktyk przez studentów tych zakładów lub uczelni. 

Zadania wychowawcy 

§88.1. W przypadku przydzielenia funkcji wychowawcy klasy zakres zadań i obowiązków rozszerza się o 

sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój, uczenie się i przygotowanie ucznia do pełnienia 

różnych ról w dorosłym życiu; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych ucznia; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz po-

między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, w tym dorosłymi. 

2. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich 

potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 wychowawca: 

1) diagnozuje środowisko wychowawcze uczniów; 

2) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków, podmiotowo trak-

tuje każdego ucznia; 

3) podmiotowo traktuje każdego ucznia; 

4) planuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego oraz ustala treść i 

formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych; 

5) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich dzia-

łania wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (do-

tyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i mających trudności w nauce); 

6) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu ustalenia potrzeb wychowawczo-opiekuńczych ich dzieci, 

współdziała z nimi w wychowaniu, umożliwia rodzicom włączenie się w sprawy życia klasy i 

szkoły; 

7) odpowiednio współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwali-

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

szczególnych uzdolnień uczniów; 

8) systematycznie uczestniczy w pracach zespołu wychowawczego. 

4. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami poprzez: zebrania klasowe, rozmowy indywidualne, zeszyt 

korespondencji, dziennik elektroniczny.  

5. Wychowawca współpracuje z klasową radą rodziców w sposób ustalony z rodzicami. 

6. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami oceniania, klasyfi-

kowania i promowania określonymi w przepisach oraz innymi postanowieniami szczegółowymi przy-

jętymi przez szkołę. W szczególności do obowiązków wychowawcy należy:  

1) informowanie uczniów i ich o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) informowanie uczniów i ich rodziców o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywa-

na rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

3) informowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych 

zachowania w terminach i trybie opisanych w tym dokumencie. 

7. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne i prowadzi dokumentację dotyczącą klasy zgod-

nie z odrębnymi przepisami. 

8. Wychowawca wykonuje zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z odręb-

nymi przepisami. 
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9. Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca opie-

kował się tymi samymi uczniami przez cały cykl kształcenia.  

§89.1. Wychowawca odpowiada w szczególności za: 

1) poziom pracy wychowawczej w swojej klasie; 

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły; 

3) poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji 

szkolnej lub społeczno-wychowawczej; 

4) organizację i poziom kontaktów z rodzicami uczniów swojej klasy; 

5) prawidłowość prowadzenia dokumentacji swojej klasy. 

2. Wychowawca ma prawo do: 

1) współdecydowania z rodzicami uczniów i samorządem klasy o programie i planie działań wy-

chowawczych; 

2) korzystania w swojej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony dyrekcji oraz Rady 

Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek oświatowych i 

naukowych; 

3) ustalenia oceny zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów i 

samego ucznia; 

4) ustanowienia, przy współpracy z klasową radą rodziców, własnych form nagradzania i motywo-

wania wychowanków zgodnych ze Statutem; 

5) wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich 

wychowanków do pedagoga lub kierownictwa szkoły. 

Zadania zespołów nauczycielskich 

§90.1.  Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczegól-

ności: 

1) ustalenie zestawu programów nauczania i podręczników dla danego oddziału;  

2) współpraca w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dotyczących da-

nego oddziału; 

3) uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmio-

tów pokrewnych; 

4) opracowanie dostosowania wymagań dla uczniów posiadających stosowna opinię lub orzeczenie 

poradni psychologiczno - pedagogicznej. 

2. Pracą zespołu kieruje wychowawca. 

§91.1. Dyrektor może tworzyć zespoły nauczycielskie - zespoły przedmiotowe, wychowawcze lub proble-

mowo - zadaniowe.  

2. W skład zespołów przedmiotowych wchodzą nauczyciele przedmiotów pokrewnych. 

3. W skład zespołu wychowawczego wchodzą wychowawcy klas oraz pedagog szkolny. 

4. Pracą zespołów kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu. 

5. Przewodniczący zespołu jest odpowiedzialny za koordynację prac zespołu, jego systematyczną dzia-

łalność, dokumentowanie pracy oraz składanie sprawozdań na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.  

6. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują w szczególności: 

1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji; 

2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć,  stymulowanie roz-

woju uczniów; 

3) ewaluacja szczegółowych kryteriów oceniania uczniów; 

4) organizowanie konkursów i turniejów; 
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5) opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania; 

6) organizowanie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli; 

7) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i uzupełnianiu ich wyposażenia; 

8) poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu. 

7. Cele i zadania zespołu wychowawczego dotyczą problematyki związanej z wychowaniem uczniów. 

8. Szczegółowe zadania innych zespołów oraz zasady ich funkcjonowania oraz dokumentowania prac 

zespołów określi dyrektor szkoły w drodze zarządzenia. 

Pedagog 

§92.1. Do zadań pedagoga należy w szczególności: 

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

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu okre-

ślenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wycho-

wawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych 

potrzeb; 

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

w tym wynikających z Programu Wychowawczego-Profilaktycznego; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 

inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

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

pedagogicznej; 

9) planowanie i koordynowanie zadań związanych z wyborem przez ucznia dalszej drogi kształce-

nia; 

10) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w 

trudnej sytuacji życiowej; 

11) koordynacja współpracy z poradnią i innymi instytucjami. 

Logopeda 

§93.1. Do zadań logopedy należy w szczególności:  

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

mowy uczniów; 

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

stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

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

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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ROZDZIAŁ 9   

UCZNIOWIE I RODZICE 

Obowiązek szkolny 

§94.1. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa. 

2. Obowiązek szkolny dziecka regulują przepisy Ustawy – Prawo oświatowe. 

3. Obowiązek szkolny może spełniać dziecko nieposiadające polskiego obywatelstwa na podstawie ob-

owiązujących w tym zakresie przepisów prawnych. 

4. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej oraz klas programowo wyższych decy-

duje dyrektor szkoły. 

§95.1. Przyjęcia uczniów do szkoły podstawowej regulują przepisy Ustawy – Prawo oświatowe. 

2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje Dyrektor szkoły na 

podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej i po złożeniu stosownego wnio-

sku przez rodziców. 

3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego 

przez dziecko może być odroczone, na podstawie przepisów Ustawy – Prawo oświatowe. 

4. Spełnianie obowiązku szkolnego może być realizowane w ramach nauczania poza szkołą, zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

§96.1.  Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w 

obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku w innej szkole; 

5) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą warunków nauki określonych 

w decyzji dyrektora szkoły; 

6) podania swoich aktualnych numerów telefonów i informowania o zmianach w numerach, by szko-

ła była w stałym kontakcie telefonicznym, zwłaszcza w przypadku nagłej niedyspozycji ucznia na 

terenie szkoły. 

§97.1. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w 

obwodzie szkoły, a w szczególności: 

1) kontroluje wykonanie obowiązku szkolnego poprzez porównanie księgi ewidencji dzieci z wyka-

zem dzieci, który sporządza Urząd Miasta; 

2) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego. 

2. Organ gminy prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany w ramach własnych zadań przesyłać 

dyrektorowi szkoły informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci. 

§98.1.  Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyj-

nym w administracji. 

2. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną 

nieobecność w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Podjęcie tych czynności leży w kompetencji dyrektora szkoły. 

Prawa i obowiązki uczniów 

§99.1.  Uczeń posiada prawa zawarte w Konwencji o prawach dziecka oraz innych aktach normatywnych, a 

w szczególności prawo do: 
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1) znajomości swoich praw, w tym praw ucznia, postanowień statutu i regulaminu szkoły; 

2) informacji w sprawie podejmowanych wobec niego uchwał; 

3) poszanowania swej godności, przekonań i własności, ochrony prywatności, w tym ochrony 

danych osobowych, wizerunku, zakazu publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, 

społecznej, osobistej ucznia; 

4) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami; 

5) pełnej informacji na temat zasad oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania; 

6) pełnej informacji na temat wewnątrzszkolnego systemu oceniania; 

7) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania; 

8) właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego, wychowawczo- opiekuńczego zgodnie z 

zasadami higieny pracy umysłowej; 

9) dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia; 

10) opieki i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi 

formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

11) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym; 

12) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu; 

13) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

14) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego; 

15) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej - pomocy ze strony specjalistów w 

szkole; 

16) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich 

problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień, 

17) zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu; 

18) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z 

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z wychowawcą, 

nauczycielami i dyrektorem szkoły; 

19) uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

20) korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych 

przez dyrektora szkoły; 

21)  reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze 

swoimi umiejętnościami i możliwościami; 

22) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych; 

23) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w 

organizacjach działających w szkole; 

24) poprawienia oceny bieżącej w czasie i w sposób uzgodniony z nauczycielem; 

25) nauki religii w szkole na podstawie ustalonej deklaracji rodziców lub opiekunów; 

26) w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnię psychologiczno-

pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego w domu; 

27) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach; 

28) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego, z pracy przy komputerze na 

zajęciach informatyki po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły wydanej na podstawie 

zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie; 

29) składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych (w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna 

może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych); 
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30) składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców; 

31) uzyskania informacji o przewidywanych ocenach okresowych (rocznych) na tydzień, a o 

ocenach niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej; 

32) pomocy materialnej np. w formie stypendium szkolnego po spełnieniu wymagań; 

33)  bezpłatnych podręczników, materiałów, edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z 

obowiązującym prawem oświatowym i regulaminem korzystania przez uczniów z wyżej wy-

mienionych materiałów edukacyjnych; 

34) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych. 

§100.1. Ustala się następujący tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia: 

1) tryb składania skargi w przypadku naruszenia praw ucznia przez drugiego ucznia: 

a) poszkodowany uczeń powiadamia o zaistniałym fakcie wychowawcę klasy lub nauczyciela, 

b) nauczyciel przekazuje sprawę wychowawcy klasowemu, który decyduje o naruszeniu praw 

ucznia i podejmuje przewidziane statutem działania wobec ucznia swojej klasy lub kontaktuje 

się z wychowawcą sprawcy, który uczestniczy w badaniu sprawy i wymierzaniu kary, 

c) w przypadkach ciężkich naruszeń praw ucznia lub niezadowalającego rozstrzygnięcia sprawy 

zostaje ona przekazana przez wychowawcę klasowego pedagogowi szkolnemu, dyrektorowi 

szkoły lub Radzie Pedagogicznej. 

2) tryb składania skargi w przypadku naruszenia praw ucznia przez nauczyciela lub innego pra-

cownika szkoły: 

a) poszkodowany uczeń powiadamia o zaistniałym fakcie wychowawcę klasy lub pedagoga 

szkolnego, 

b) wychowawca lub pedagog zbiera informacje o zdarzeniu i w przypadku podejrzenia zasadno-

ści skargi zgłasza sprawę dyrektorowi szkoły, 

c) skarga może być również zgłoszona przez rodziców poszkodowanego ucznia bezpośrednio 

dyrektorowi szkoły, który w ciągu 7 dni rozpatruje sprawę, podejmuje odpowiednie działania 

i wydaje decyzje. 

§101.1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zapisów zawartych w statucie szkoły.  

1) podstawowym obowiązkiem ucznia jest obowiązek nauki. W tym zakresie uczeń:  

a) regularnie, punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, 

b) systematycznie przygotowuje się do zajęć, stara się być na zajęciach aktywny, 

c) starannie prowadzi zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń,  

d) uzupełnia braki wynikające z absencji,  

e) przygotowuje się do powtórek i sprawdzianów.  

2) ucznia obowiązuje zachowanie właściwej dyscypliny i kultury zachowania. Obowiązkiem 

ucznia jest w szczególności:  

a) przestrzeganie zapisów statutu i regulaminów szkolnych, 

b) stosowanie się do zarządzeń dyrektora szkoły, ustaleń Rady Pedagogicznej czy Samorządu 

Uczniowskiego, 

c) wykonywania poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły w sprawach dotyczących 

procesu dydaktyczno-wychowawczego, 

d) dostosowanie się do organizacji nauki w szkole, 

e) przestrzeganie regulaminów pracowni,  

f) przebywanie w trakcie zajęć szkolnych na terenie szkoły,  

g) postępowanie zgodne z zasadami bezpieczeństwa, respektowanie ustalonych zasad porządku 

w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerw międzylekcyjnych,  

h) bezzwłoczne zgłoszenie pracownikom szkoły informacji o dostrzeżonych zagrożeniach,  
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i) dbałość o mienie publiczne i prywatne, w tym szanowanie sprzętu szkolnego oraz wyposaże-

nie klas i innych pomieszczeń – w przypadku udowodnienia uczniowi czynu zniszczenia, de-

wastacji mienia, rodzice ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną,  

j) troska o czystość w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły, 

k) przynoszenia obuwia zamiennego oraz jego zmiana w szatni szkolnej, 

l) korzystanie z szatni i zostawianie tam okrycia wierzchniego (w szatni nie wolno przebywać 

dłużej niż wymaga tego zmiana obuwia i pozostawienie odzieży), 

m) terminowe i solidne wywiązywanie się z powierzonych i samodzielnie podjętych obowiąz-

ków,  

n) zwalnianie się z lekcji wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodziców, 

o) dbanie o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, 

p) przestrzegania zasad zwalniania, ustalonych przez dyrektora szkoły, w przypadku brania 

udziału w zawodach sportowych, konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 

q) usprawiedliwienia każdej nieobecności niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jed-

nak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności, usprawiedliwienie powinno być 

sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego oświadczenia; uczeń może być też uspra-

wiedliwiony przez rodzica podczas osobistej rozmowy z wychowawcą, 

r) przychodzenie do szkoły nie wcześniej niż:  

- na 15 minut przed godz. 8.00, 

- na 10 minut przed pierwszą swoją lekcją w danym dniu nauki szkolnej. 

s) w przypadku niemożliwości dotrzymania czasu przychodzenia do szkoły, korzystanie ze 

świetlicy szkolnej, 
t) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej. 

3) w szkole obowiązuje zakaz:  

a) opuszczania terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych, 

b) wprowadzania na teren szkoły osób postronnych, 

c) palenia papierosów i ich zamienników, picia alkoholu, używania i dystrybucji narkotyków i 

innych środków odurzających, zarówno w budynku szkoły, jak i na terenie wokół niego, 

d) przynoszenia do szkoły przedmiotów wartościowych, nie związanych z procesem nauczania 

(szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich zgubienia, zniszczenia),  

e) przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu,  

f) nagrywania, filmowania i fotografowania sytuacji szkolnych w czasie lekcji i na przerwach, 

g) spożywania posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych. 

4) ucznia obowiązuje przestrzeganie zasad współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i in-

nych pracowników szkoły. Uczeń powinien w szczególności:  

a) szanować godność osobistą własną i innych, 

b) prezentować wysoką kulturę słowa,  

c) postępować uczciwie i taktownie,  

d) odnosić się życzliwie do innych, służyć pomocą młodszym i słabszym,  

e) pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od 

nich niezależnych, 

f) przestrzegać podstawowych zasad kultury, reguł grzecznościowych,  

g) zachować tajemnicę korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zau-

faniu, chyba, że zaszkodziłoby to innym lub samemu powierzającemu, 

h) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności, 
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i) wykonywać polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły, szczególnie w zakresie bez-

pieczeństwa, 

j) nie przeszkadzać nauczycielowi w prowadzeniu lekcji, 

k) nie wykazywać agresywnych zachowań wobec innych osób. 

l) szanować poglądy i przekonania innych, 

m) korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w szkole – §102 Statutu; 

5) w szkole obowiązuje dbałość o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju zgodnie z 

zasadami obowiązującymi w szkole - §104 Statutu; 

6) uczeń powinien aktywnie uczestniczyć w życiu klasy, szkoły i społeczności lokalnej, a w szcze-

gólności:  

a) szanować symbole narodowe, podtrzymywać i pielęgnować tradycje ojczyste i szkolne,  

b) dbać o dobre imię szkoły, godnie reprezentować ją w swojej miejscowości, gminie, kraju; na 

świecie,  

c) włączać się w przygotowanie szkolnych uroczystości, apeli, konkursów oraz organizowanych 

imprez czy prowadzonych akcji, 

d) aktywnie uczestniczyć w uroczystościach, imprezach i akcjach w szkole. 

7) propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i ucznio-

wie; 

8) do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i nauczy-

ciele oraz wszyscy pracownicy szkoły. 

 Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

na terenie szkoły 

§102.1.  Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urzą 

dzenia elektroniczne, np. odtwarzacz MP3. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie tego rodzaju sprzętu. 

3. W czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektro-

nicznych, np. dyktafonów, odtwarzaczy MP3. 

4. Poprzez „używanie" należy rozumieć (w przypadku telefonu komórkowego): 

1) nawiązywanie połączenia telefonicznego; 

2) redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej; 

3) rejestrowanie materiału audiowizualnego; 

4) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej; 

5) transmisja danych; 

6) wykonywania obliczeń. 

5. W przypadku innych urządzeń elektronicznych np. odtwarzaczy MP3 pojęcie „używanie” dotyczy 

wszystkich wyżej wymienionych punktów możliwych do wykonania na danym urządzeniu. 

6. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (lub w razie przebywania w szkolnej świetlicy, bibliotece) 

uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny. 

7. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów komórko-

wych z wyłączeniem poniższych przypadków: 

1) jeśli uczeń czeka na bardzo ważną informację (telefon, SMS, itp.), ma obowiązek poinformować 

o tym fakcie nauczyciela przed zajęciami i uzyskać pozwolenie na niewyłączanie telefonu; 

2) uczeń ma możliwość używania komórki jako kalkulatora lub źródło informacji (Internet), jeśli 

pozwoli na to nauczyciel prowadzący lekcję. 
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8. Za zgodą nauczyciela uczniowie mogą korzystać z telefonu komórkowego podczas dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, wycieczek szkolnych, zawodów sportowych. 

1) za zgodą rodziców podczas wycieczek kilkudniowych, wyłączone telefony komórkowe będą 

oddawane nauczycielowi – opiekunowi grupy o godzinie 22.00, a zwracane uczniowi następne-

go dnia rano. 

9. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany w 

trybie „milczy”. 

10. Obowiązuje zakaz nagrywania dźwięku i obrazu za pomocą telefonu na terenie szkoły. 

§103.1.  W przypadku łamania przez ucznia zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły: 

2. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w Klasowym zeszycie uwag. 

3. Nauczyciel zobowiązuje ucznia do natychmiastowego zadzwonienia z jego telefonu do rodziców w 

celu przekazania informacji o zaistniałej sytuacji i wspólnej (rodzica i nauczyciela) decyzji w spra-

wie dalszego postępowania. 

4. W razie niemożności skontaktowania się tą drogą z rodzicem, telefon ucznia zostaje przekazany do 

„depozytu” znajdującego się u wychowawcy klasy. 

5. Informacja o depozycie (od wychowawcy klasy lub nauczyciela) musi trafić do rodziców ucznia. 

6. Uczeń może odebrać aparat po zakończeniu zajęć edukacyjnych w danym dniu, jeżeli tak zostało 

ustalone z nauczycielem, wychowawcą lub dyrektorem szkoły. W przeciwnym wypadku rodzic jest 

zobowiązany osobiście odebrać aparat lub inne urządzenie elektroniczne. 

7. Odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego skutkuje odpo-

wiednim wpisem w Zeszycie uwag i upomnieniem dyrektora szkoły. W skrajnych sytuacjach uczeń 

może otrzymać naganę dyrektora szkoły. 

8. W przypadku trzykrotnego wykorzystania telefonu komórkowego niezgodnie z obowiązującymi w 

szkole zasadami uczeń otrzymuje zakaz przynoszenia telefonu komórkowego do szkoły. 

Strój szkolny 

§104.1.  Szkoła zobowiązuje uczniów do noszenia estetycznego i schludnego stroju uczniowskiego. Strój nie 

powinien zwracać szczególnej uwagi i wzbudzać kontrowersji. 

2. Uczeń ma obowiązek noszenia stroju szkolnego codziennego i galowego. 

3. Strój galowy uczeń ma obowiązek nosić w czasie: 

1) uroczystości szkolnych z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, Dnia Edukacji Na-

rodowej, Narodowego Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja oraz w przypadku 

innych ważnych uroczystości, o których uczniowie i rodzice są informowani odpowiednio 

wcześniej; 

2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji szkoły; 

3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmuje wychowawca klasy lub Rada Peda-

gogiczna. 

4. Przez strój galowy należy rozumieć: 

1) dla dziewcząt – ciemna spódnica, biała (jasna) bluzka lub ciemny kostium; 

2) dla chłopców – ciemne spodnie, biała (jasna) koszula lub garnitur.  

5. Ubiór codzienny ucznia musi odpowiadać następującym zasadom: 

1) musi być schludny, czysty i zadbany; 

2) nie może być wykonany z materiałów prześwitujących;  

3) nie może być wyzywający, z odkrytym brzuchem, biodrami czy ramionami, z dużym dekol-

tem, odkrytymi plecami;  
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4) bluzki, spódniczki i spodenki nie mogą być zbyt krótkie; 

5) noszona odzież nie może zawierać wulgarnych, obraźliwych symboli i napisów ani nadruków 

związanych z subkulturami młodzieżowymi (również w językach obcych) oraz zawierać nie-

bezpiecznych elementów; 

6) na terenie budynku szkolnego, sali gimnastycznej uczeń zobowiązany jest nosić obuwie za-

mienne, nie rysujące podłogi, sznurowadła butów muszą być zawiązane; 

7) strój na wychowanie fizyczne to biała koszulka i ciemne spodenki oraz obuwie sportowe z 

bezpieczną podeszwą.  

6. Uczniowie powinni dbać o schludny wygląd w szkole, przestrzegając w szczególności poniższych 

zasad: 

1) uczeń nie może farbować włosów, wykonywać pasemek - dotyczy to dziewcząt i chłopców; 

2) uczeń nie może nosić makijażu, tatuaży ani pomalowanych paznokci; 

3) uczeń może nosić skromną biżuterię - zegarek, wisiorek, drobne pierścionki na palcach, w 

uszach małe kolczyki - biżuteria nie może mieć żadnych oznak subkulturowych ani agresyw-

nych akcentów; 

4) zabrania się kolczykowania, np. nosa, języka, warg, brwi, itp.; 

5) w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar; 

6)  uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej – np. powinien zmieniać koszulki 

po zajęciach z wychowania fizycznego. 

7. Wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 

8. Nieprzestrzeganie ustaleń dotyczących stroju szkolnego i wyglądu ma wpływ na ocenę zachowania 

ucznia. 

Nagrody i kary 

§105.1. Uczeń może być nagradzany w szczególności za: 

1) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie; 

2) wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe; 

3) wzorową postawę;  

4) dzielność i odwagę; 

5) pracę na rzecz szkoły i środowiska; 

6) za 100% frekwencji w danym roku szkolnym. 

2. Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej stosuje się na-

stępujące wyróżnienia i nagrody: 

1) ustna pochwała wychowawcy klasy; 

2) ustna pochwała dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej; 

3) nagroda książkowa ufundowana przez Radę Rodziców na zakończenie roku szkolnego; 

4) list gratulacyjny dla ucznia; 

5) list gratulacyjny dyrektora szkoły dla rodziców ucznia; 

6) dyplom pochwalny dla ucznia; 

7) nagroda rzeczowa; 

8) wpis do Złotej księgi; 

9) publikacja nazwisk wyróżnionych uczniów w gazetce szkolnej i na stronie internetowej szkoły. 

3. Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem pionowym i na-

drukiem „z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał średnią ocen wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. 
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4. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych zgodnie z obowiązu-

jącymi regulacjami (np. wytycznymi kuratora oświaty) odnotowywane są na świadectwie szkol-

nym. 

5. Uczeń otrzymuje stypendium szkolne za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zgodnie z re-

gulaminem. 

6. Uczeń otrzymuje stypendium w ramach Programu Stypendialnego Gminy Krasne za wyniki w nau-

ce lub szczególne indywidualne osiągnięcia zgodnie z regulaminem. 

7. Wychowawca lub dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o 

przyznaniu nagrody w innej formie. 

8. Wyróżnienia i nagrody przyznaje się na wniosek wychowawcy lub organów szkoły. 

9. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły, przez Radę Rodziców oraz organ prowadzący szkołę. 

§106.1. Przyjmuje się tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody: 

1) w przypadku zastrzeżeń do przyznanej nagrody osoba lub organ szkoły może złożyć uzasad-

niony pisemny wniosek do dyrektora szkoły; w przypadku nagrody przyznanej przez dyrektora 

szkoły – do organu prowadzącego szkołę; 

2) wniosek z zastrzeżeniem do przyznanej nagrody dyrektor szkoły (odpowiednio organ prowa-

dzący szkołę) rozpatruje niezwłocznie w terminie do trzech dni; 

3) dyrektor szkoły (odpowiednio organ prowadzący szkołę) uwzględnia wniosek i podejmuje 

kroki zmierzające do uchylenia niesłusznie przyznanej nagrody albo oddala wniosek, uzasad-

niając go poczynionymi ustaleniami. 

§107.1. Uczeń może być ukarany w szczególności za: 

1) nieprzestrzeganie zapisów Statutu szkoły oraz obowiązujących na terenie szkoły regulaminów; 

2) nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego, m. in. stosowanie przemocy, w tym przemo-

cy psychicznej, wobec innych uczniów, kradzieże; 

3) wnoszenie na teren szkoły papierosów, alkoholu, narkotyków i ostrych narzędzi; 

4) palenie papierosów, 

5) spożywanie alkoholu, 

6) używanie narkotyków lub środków odurzających; 

7) wulgarne słownictwo, zwroty i gesty; 

8) niszczenie mienia społecznego; 

2. Wobec ucznia może być zastosowany następujący rodzaj kary: 

1) upomnienie ustne przez nauczyciela; 

2) upomnieniem ustne przez wychowawcę; 

3) upomnieniem ustne przez dyrektora szkoły; 

4) uwaga pisemna do dziennika lekcyjnego wpisana przez nauczyciela, wychowawcę lub dyrekto-

ra szkoły i powiadomienie o tym fakcie rodziców lub prawnych opiekunów ucznia; 

5) upomnieniem ucznia przez wychowawcę klasy w obecności jego rodziców i odnotowanie tego 

faktu w dzienniku lekcyjnym; 

6) upomnienie ucznia przez dyrektora szkoły w obecności wychowawcy klasy i rodziców ucznia 

oraz odnotowanie tego faktu w dzienniku lekcyjnym; 

7) na podstawie decyzji wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły – zakaz czasowego (nie dłużej 

niż do końca danego roku szkolnego): 

a) uczestnictwa ucznia w wycieczkach klasowych lub szkolnych, 

b) uczestnictwa ucznia w imprezach klasowych lub szkolnych, 

c) uczestnictwa we wszelkich formach reprezentowania szkoły na zewnątrz. 
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8) na podstawie decyzji klasy lub Samorządu Uczniowskiego – czasowy zakaz (nie dłuższy niż 

do końca danego roku szkolnego) pełnienia funkcji społecznych związanych z działalnością 

samorządu; 

a) zakazie pełnienia wyżej opisanych funkcji wychowawca klasy sporządza informację pisem-

ną, którą przekazuje rodzicom ucznia, 

9) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej nagana pisemna z poinformowaniem rodziców i 

umieszczeniem stosownej informacji w protokole Rady Pedagogicznej i aktach ucznia (infor-

macja o naganie pisemnej jest przechowywana w aktach ucznia przez czas określony w uchwa-

le Rady Pedagogicznej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym nastąpiło 

ukaranie ucznia, po tym czasie, jeśli uczeń poprawił swoje zachowanie, informacja zostaje 

usunięta z jego akt); 

10) przeniesienie do równoległej klasy; 

11) wnioskowanie dyrektora szkoły do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły 

(zgodnie z zapisami §109 Statutu).  

3. Kara wymierzana jest na wniosek: 

1) wychowawcy, nauczyciela, dyrektora szkoły, innego pracownika szkoły; 

2) Rady Pedagogicznej; 

3) innych osób. 

4. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Statutu można udzielić kary stosownej do wykro-

czenia z pominięciem poszczególnych szczebli kar. 

5. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę rodzaj naruszenia obowiązków ucznia, stopień winy 

oraz dotychczasowy stosunek ucznia do obowiązków szkolnych.  

6. Dyrektor szkoły może odstąpić od udzielenia kary, jeżeli uzna za wystarczające zastosowanie wo-

bec ucznia innych środków oddziaływania wychowawczego. 

7. Za przewinienie popełnione przez grupę uczniów, takie jak np. zbiorowa ucieczka z lekcji, kara 

może być nałożona na całą klasę. 

8. Wymienione w ust. 2 pkt.7, 8 kary stosuje dyrektor szkoły po podjęciu uchwały przez Radę Peda-

gogiczną. 

9. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień. 

10. W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność uczniów. 

11. Wymierzenie kary ma wpływ na ocenę zachowania ucznia. 

12. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest zobowiązany do ich 

przeproszenia i zadośćuczynienia. 

13. Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub szkoły zobowią-

zany jest do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję w tej sprawie podejmuje 

dyrektor szkoły. 

14. O każdym przypadku wymierzenia uczniowi kary wychowawca klasy lub dyrektor szkoły musi 

powiadomić rodziców, informując o przyczynie i rodzaju nałożonej kary wraz z pouczeniem o try-

bie odwołania od nałożonej kary. 

15. Od decyzji w sprawie nałożenia kary przysługuje odwołanie do kuratorium oświaty, w terminie 

14 dni od jej wydania. 

§108.1. Od nałożonej kary uczeń lub jego rodzic mogą się odwołać w formie pisemnej.  

1) wystąpić do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze z 

wnioskiem o jej uzasadnienie lub ponowne rozpatrzenie; 

2) wystąpić w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze do Rady Pedagogicz-

nej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy; 
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3) odwołać się od decyzji Rady Pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu 14 dni od daty po-

wiadomienia go o wymierzonej karze. 

2. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, a w szczególnych przypadkach z powołanym 

przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i postana-

wia: 

1) podtrzymać nałożoną karę;  

2) uchylić karę; 

3) zawiesić wykonanie kary; 

a) wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłużej jak pół roku), jeśli uczeń 

uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej. 

Przeniesienie ucznia do innej szkoły 

§109.1.  Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o karne przeniesienie ucznia do 

innej szkoły zgodnie z obowiązującą procedurą. 

2. Wniosek do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły kieruje dyrektor szkoły na 

podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie 

wpłynąć na postawę ucznia. 

3. Sytuacje stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły, w szczególno-

ści: 

1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla in-

nych uczniów lub pracowników szkoły;  

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu, dopalaczy, narkotyków;  

3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub naru-

szanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;  

4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;  

5) kradzież;  

6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;  

7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;  

8) czyny nieobyczajne; 

9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby; 

10) notoryczne łamanie postanowień Statutu szkoły i obowiązujących w niej regulaminów mimo 

zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących;  

11) zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej;  

12) fałszowanie dokumentów szkolnych;  

13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle kodeksu karnego. 

4. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły. 

Organizacja i formy współpracy z rodzicami 

§110.1.  Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, wychowaw-

czym, opiekuńczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców. 

2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły realizowane jest w 

szczególności poprzez: 

1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych m. in. 

przez: 

a) organizowanie warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie, 
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b) zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych z wychowa-

niem dziecka, 

c) coroczne uchwalanie w porozumieniu z Radą Rodziców Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego szkoły. 

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

a) organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami, 

b) przekazywanie informacji przez korespondencję, e- dziennik, e-maile, telefonicznie, stronę 

internetową, inne materiały informacyjne. 

3) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce, m. in. 

przez: 

a) zadawanie interaktywnych zadań domowych, 

b) edukację na temat procesów poznawczych dzieci, specyfiki wieku rozwojowego. 

4) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły, m. in. przez: 

a) zachęcanie do działań w formie wolontariatu, 

b) inspirowanie rodziców do działania, 

c) wspieranie inicjatyw rodziców, 

d) wskazywanie obszarów działania, 

e) upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców. 

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

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

cieli Rady Rodziców w posiedzeniach Rady Pedagogicznej na zaproszenie dyrektora szkoły. 

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

wania problemów dzieci m. in. przez: 

a) ustalanie form pomocy, 

b) pozyskiwanie środków finansowych, 

c) zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem, 

d) angażowanie uczniów z życie lokalnej społeczności. 

3. W ramach współpracy ze szkołą, rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i opiekuń-

czych w danej klasie i szkole;  

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów, m. in. 

a) poinformowania o grożącej ich dziecku ocenie niedostatecznej z obowiązkowych zajęć edu-

kacyjnych na miesiąc przed klasyfikacją półroczną lub roczną i nagannej ocenie zachowania 

na miesiąc przed klasyfikacją roczną. 

3) zapoznawania się z dokumentami szkoły dotyczącymi organizacji procesu nauczania i ocenia-

nia (WSO),  

4) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i trudno-

ści w nauce; 

5) uzyskiwania porad pedagoga szkolnego; 

6) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny; 

7) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły; 

8) wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły poprzez Radę Rodziców; 

9) wypowiadania się we wszystkich sprawach szkoły poprzez Radę Rodziców. 

4. Do obowiązków rodziców należy w szczególności: 

1) dopełnienie obowiązków związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 



75 
 

2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;  

3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;  

4) wspieranie procesu nauczania i wychowania własnego dziecka;  

5) utrzymywanie systematycznego kontaktu i współdziałanie z wychowawcą i innymi nauczycie-

lami;  

6) informowanie wychowawcy lub pedagoga o istotnych w procesie dydaktycznym i wychowaw-

czym chorobach lub dysfunkcjach dziecka;  

7) uczestniczenie w zebraniach rodziców organizowanych w szkole, w przypadku braku możli-

wości udziału w zebraniu rodzice zobowiązani są do osobistego skontaktowania się (w termi-

nie 7 dni od daty zebrania) z wychowawcą w celu zapoznania się z wynikami nauczania lub 

innymi sprawami, dla omówienia których zorganizowano zebranie; 

8) usprawiedliwianie nieobecności ucznia osobiście lub w formie pisemnej, najpóźniej 7 dni po 

zakończeniu absencji; 

9) odbieranie ze szkoły uczniów klas I osobiście lub przez osoby dorosłe pisemnie upoważnione 

przez rodziców; 

10) odbieranie ze szkoły uczniów klas II i III osobiście lub przez inne, starsze od dziecka osoby, 

pisemnie upoważnione przez rodziców lub wyrażenie zgody na ich samodzielny powrót do 

domu po zakończeniu zajęć; 

11) zwalnianie ucznia klas II - VIII z pojedynczych lekcji wg zasad ustalonych w szkole, tzn.: 

a) osobiście; fakt ten zwalniający nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym w części 

Kontakty z rodzicami, 

b) poprzez pisemną prośbę o zwolnienie z podaniem konkretnych lekcji, z których uczeń ma 

być zwolniony, 

c) telefonicznie przez kontakt z sekretariatem szkoły; fakt ten pracownik sekretariatu odnoto-

wuje w zeszycie zwolnień telefonicznych (taka forma zwolnienia będzie respektowana, jeśli 

rodzic na początku roku szkolnego zadeklaruje, że będzie z niej korzystał). 

12) wyrównywania strat za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w szkole. 

5. W przypadku, gdy rodzice nie wypełniają swoich zadań opiekuńczo-wychowawczych, dyrektor 

szkoły ma prawo zwrócić się do odpowiednich instytucji z wnioskiem o udzielenie pomocy dziecku 

lub jego rodzicom.  

ROZDZIAŁ 10  

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasach I-III 

§111.1. W klasach I–III stosuje się ocenianie opisowe. 

2. Ocenianie na tym etapie edukacji polega na gromadzeniu informacji o zachowaniu i osiągnięciach 

edukacyjnych ucznia, jak również na sprawdzaniu postępów w nauce, adekwatnych do poziomu 

rozwoju dziecka. Ocenianie opisowe służy systematycznemu wspieraniu rozwoju mechanizmów 

uczenia się dziecka i prowadzi do osiągnięcia przez nie umiejętności samodzielnego uczenia się. 

3. System oceniania ma na celu dostarczyć informacji: 

1) uczniowi o efektach jego aktywności i poziomie osiągnięć edukacyjnych. Ponadto stanowi źró-

dło wiedzy o trudnościach i problemach w nauce i zachowaniu, a także motywuje do dalszej 

pracy; 

2) nauczycielom na temat rozwoju uczniów oraz efektywności stosowanych metod i form pracy z 

uczniami; 
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3) rodzicom o postępach w nauce i zachowaniu ich dziecka, ewentualnych sposobach niesienia 

pomocy w przypadku trudności w opanowaniu treści podstawy programowej. 

4. Funkcje oceny opisowej: 

1) diagnostyczna – wskazuje stopień opanowania treści podstawy programowej, bada osiągnięcia 

uczniów; 

2) informacyjna – dostarcza wiedzy na temat wkładu pracy, jaki był udziałem ucznia, co zdołał 

opanować; 

3) korekcyjna – wskazuje niedociągnięcia i braki, nad którymi uczeń musi jeszcze pracować; 

4) motywacyjna – wspiera rozwój ucznia oraz mobilizuje go do podjęcia starań o lepsze wyniki, 

natomiast nauczyciela do podjęcia większej aktywności i wprowadzenia zmian w metodach 

nauczania. 

5. Informacje zawarte w ocenie opisowej: 

1) osiągnięte efekty pracy w zakresie: 

a) rozwoju poznawczego – mówienie i słuchanie, pisanie i czytanie, umiejętności przyrodni-

cze, matematyczne, 

b) rozwoju artystycznego – zdolności manualne, plastyczne, słuch muzyczny, zdolności tech-

niczne, 

c) rozwoju społeczno-emocjonalnego i fizycznego, 

d) zajęć komputerowych. 

2) trudności w nauce i zachowaniu, problemy edukacyjne; 

3) potrzeby rozwojowe ucznia, rozwijanie pasji i zainteresowań, pomoc psychologiczno - peda-

gogiczna. 

6. Zasady bieżącego, śródrocznego i rocznego oceniania wewnątrzszkolnego: 

1) w klasach I–III za opanowanie wiadomości i umiejętności edukacyjnych ustala się następujące 

oceny bieżące z zastosowaniem symboli: 

a) symbol cyfrowy 6 - otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności wykraczające 

poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne 

uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu proble-

mów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwią-

zania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy. 

Proponuje śmiałe, odważne i twórcze rozwiązania problemów i zadań, 

b) symbol cyfrowy 5 – otrzymuje uczeń, który posiada pełny zakres wiedzy i umiejętności 

określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie, sprawnie posłu-

guje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i prak-

tyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 

zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

c) symbol cyfrowy 4 – otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych 

programem nauczania w danej klasie, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samo-

dzielnie zadania typowe teoretycznie lub praktycznie. Korzysta z wiedzy w typowych sytu-

acjach, potrafi poprawiać wskazane błędy, 

d) symbol cyfrowy 3 – otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawowych wia-

domości i umiejętności zawartych w programie danej klasy. Zadania o niewielkim stopniu 

trudności wykonuje pod kontrolą i kierunkiem nauczyciela, 

e) symbol cyfrowy 2 - otrzymuje uczeń, który opanował niezbędne minimum podstawowych 

wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaga-

niami zawartymi w podstawie programowej. 
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f) symbol cyfrowy 1 - otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności za-

wartych w programie danej klasy, nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu 

trudności nawet przy pomocy nauczyciela. Nie wykazuje chęci do współpracy i nauki,  

2) symbole cyfrowe od 2 do 6 oznaczają pozytywną ocenę, symbol cyfrowy 1 oznacza ocenę ne-

gatywną. 

7. Ocenianie zachowania 

1) oceny bieżące dokumentuje się w dzienniku przy użyciu symboli literowych: A, B, C. 

2) szczegółowe kryteria oceny zachowania uczniów klas I – III. 

         zachowanie 

kryterium 
 (A)  (B)  (C) 

Stosunek do 

obowiązków 

szkolnych 

Aktywnie uczestniczy w 

zajęciach. Odpowiedzialnie 

wywiązuje się z powierzo-

nych zadań i zobowiązań. 

Wykazuje dużą inicjatywę i 

samodzielność. Jest praco-

wity i wytrwały w dążeniu 

do wyznaczonych celów. 

Dosyć aktywnie uczestniczy w 

zajęciach. W miarę możliwo-

ści stara się wywiązywać ze 

swoich obowiązków. Nie 

zawsze dotrzymuje obietnic i 

zobowiązań. 

Mało aktywnie uczestniczy w 

zajęciach. Nie zawsze wywiązuje 

się ze swoich obowiązków. Przy 

wykonywaniu zadań oczekuje 

pomocy nauczyciela.  

Relacje z ró-

wieśnikami 

Zgodnie i twórczo współ-

pracuje w zespole. Jest opie-

kuńczy, troskliwy, koleżeń-

ski i prawdomówny. Do-

trzymuje zawartych umów. 

Stara się kulturalnie nawiązy-

wać kontakty z rówieśnikami. 

Próbuje zgodnie współpraco-

wać w zespole i przestrzegać 

zasad bezpieczeństwa w cza-

sie zajęć. 

Rozumie, na czym polega koleżeń-

stwo. Widzi i ocenia niewłaściwe 

zachowania innych. Ma problemy 

z oceną własnych zachowań i 

opanowaniem emocji. 

Kultura osobista 

Uczeń zachowuje się kultu-

ralnie, używa form grzecz-

nościowych. 

Zna formy grzecznościowe, 

choć nie zawsze je stosuje. 

Widzi potrzebę poprawy nie-

których zachowań. 

Zna formy grzecznościowe i zasa-

dy kulturalnego zachowania, ma 

jednak trudności z ich przestrzega-

niem. Ma własne przekonania, 

które budzą zastrzeżenia. 

 

8. Bieżące ocenianie może mieć charakter oceny ustnej lub pisemnej.  

9. Przy ustalaniu oceny z zajęć zdrowotno-ruchowych oraz edukacji artystyczno-technicznej bierze się 

pod uwagę możliwości i predyspozycje ucznia oraz wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obo-

wiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

10. Oceny cząstkowe i śródroczne z języka obcego oraz cząstkowe, śródroczne i roczne z religii wy-

rażone są za pomocą stopni w skali 1–6, zgodnie z kryteriami obowiązującymi w klasach IV–VIII. 

11. W arkuszu ocen, dzienniku lekcyjnym (elektronicznym) umieszcza się roczną opisową ocenę 

osiągnięć ucznia.  

12. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I–III 

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

do wymagań i efektów kształcenia dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i 

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

13. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i za-

chowania ucznia za pomocą oceny opisowej. 

14. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku 

szkolnym i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej (opisowej) z zajęć edukacyjnych i zachowania.  

15. Uczeń klas I–III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edu-

kacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

16. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia  

w danym roku szkolnym lub stanem jego zdrowia, Rada Pedagogiczna może postanowić 

o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy od-
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działu i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia, po zasięgnięciu 

opinii wychowawcy oddziału. 

17. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wy-

chowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o 

promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu 

roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkol-

nym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

18. Na miesiąc przed semestralnym lub rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej należy poinfor-

mować rodziców o negatywnej ocenie klasyfikacyjnej ucznia. 

19. W przypadku braku podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej uczeń może być nieklasyfikowa-

ny z zajęć edukacyjnych. Brak podstaw do oceny wiąże się z nieobecnościami przekraczającymi 

połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania.  

20. Na prośbę rodziców uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z 

rodzicami. Na prośbę rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyj-

ny w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej. 

21. Informowanie o ocenach: 

1) wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o wymaga-

niach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach 

sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia. Rodzice potwierdzają własnoręcz-

nym podpisem fakt zapoznania się ze stawianymi uczniom wymaganiami. Informowanie ro-

dziców o efektach pracy uczniów ma miejsce podczas: 

a) zebrań klasowych, 

b) spotkań indywidualnych, 

c) korespondencji, rozmów telefonicznych, 

d) za pomocą e-dziennika. 

22. Model absolwenta klas I–III szkoły podstawowej: 

1) absolwent I etapu kształcenia sprawnie posługuje się w życiu codziennym zdobytą wiedzą. 

2) w kontaktach z ludźmi stosuje podstawowe zasady komunikacji i kultury bycia. 

3) chętnie korzysta z poznanych źródeł wiedzy. 

4) jest ciekawy świata, obserwuje zjawiska, sytuacje i działania innych ludzi w najbliższym oto-

czeniu. 

5) potrafi zadawać pytania, jest kreatywny i pomysłowy. 

6) bierze aktywny udział w życiu szkoły i środowiska. 

7) stara się logicznie myśleć. 

8) wykorzystuje metody i narzędzia wywodzące się z informatyki, w tym elementy programo-

wania 

9) potrafi przyjmować uwagi i sugestie związane z popełnianymi błędami. 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasach IV-VIII 

§112.1.  W szkole ocenianie szkolne odbywa się na postawie obowiązujących rozporządzeń MEN w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz szczegółowych warunków i sposobu prze-

prowadzania egzaminu ósmoklasisty w szkołach publicznych. 

2. Zasady oceniania z religii i etyki regulują odrębne przepisy. 

3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia. 
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4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i 

postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań eduka-

cyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowa-

nych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

6. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrz-

szkolnego. 

7. Cele oceniania: 

1) informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w nauce; 

2) przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

4) wdrażanie ucznia do systematyczności, samokontroli, samooceny; 

5) udzielanie uczniowi pomocy w planowaniu swojego rozwoju; 

6) informowanie rodziców o trudnościach w nauce, jakie napotyka ich dziecko, o jego postępach 

oraz uzdolnieniach; 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

8)  informowanie wychowawcy klasy, dyrektora szkoły o efektywności nauczania i uczenia się, 

aktywności uczniów w pracy nad własnym rozwojem. 

8. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszcze-

gólnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych za-

jęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów ocen zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowa-

nia według skali i w formach przyjętych w danej szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych; 

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

cyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

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

ucznia w nauce. 

9. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych; 

10. Rytmiczność oceniania: 

1) ocenianie jest integracyjną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego powinno być ryt-

miczne i zaplanowane w czasie; 

2) ustala się następującą liczbę ocen dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym: 

a) 1 godz. tygodniowo – minimum trzy oceny, 

b) 2 godz. tygodniowo – minimum cztery oceny, 

c) 3 godz. tygodniowo – minimum pięć ocen, 

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

3) ocenianiu towarzyszą systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy i umiejętności z 

różnych rodzajów aktywności. 
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11. Ocenianiu bieżącemu podlegają: 

1) odpowiedzi ustne; 

2) testy; 

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

w tym celu materiał z trzech ostatnich tematów); 

4) sprawdziany (prace klasowe) według specyfikacji przedmiotu (nauczyciele uzgadniają między 

sobą datę sprawdzianów, zachowując wymóg nieprzekraczania dwóch sprawdzianów/prac kla-

sowych w tygodniu w danej klasie); 

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

cza lub roku (odbywa się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela); 

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

ustalonym przez dyrektora na początku roku szkolnego. 

12. Oceniając ucznia, należy określać jego mocne i słabe strony, wpierać jego możliwości percepcyj-

ne, traktować podmiotowo, indywidualnie. 

13. Planowanie prac pisemnych polega na: 

1) zapowiedzeniu ich przynajmniej tydzień przed wskazanych terminem, odnotowaniu tego faktu 

w dzienniku lekcyjnym oraz wskazaniu uczniom materiału powtórzeniowego, który będzie 

przedmiotem pracy pisemnej; 

2) przestrzeganiem liczby prac pisemnych - maksymalnie jedna w ciągu dnia, a dwie w tygodniu; 

3) na okres ferii i dni wolnych od nauki - nie zadawaniu prac domowych, (można jednak zapo-

wiedzieć prace pisemne długoterminowe, jak również sprawdziany i prace klasowe). 

14. Nauczyciele przekazują uczniom informację zwrotną polegającą na: 

1) wskazaniu mocnych i słabych stron ucznia; 

2) przekazaniu uczniowi informacji na temat już zdobytej wiedzy i umiejętności oraz 

o niedociągnięciach i brakach; 

3) udostępnianiu uczniom i rodzicom sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych uczniów. 

15. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego sprawdzania prac pisemnych: kartkówki i 

sprawdziany w ciągu tygodnia od ich napisania, prace klasowe w terminie dwóch tygodni od ich 

napisania.  

16. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego wpisywania ocen do dziennika oraz omawiania 

prac pisemnych.  

17. Nauczyciel jest zobowiązany do informowania dyrektora o nieobecnościach uczniów, zagrażają-

cych niespełnianiu obowiązku szkolnego. 

18. Wychowawca informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dziecka poprzez: 

1) rozmowę indywidualną; 

2) ogólne spotkanie rodziców; 

3) telefonicznie; 

4) pocztę elektroniczną; 

5) informacje zawarte w e-dzienniku; 

6) wpisy do Zeszytu korespondencji.  

19. Uzyskane przez ucznia oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego/e-dziennika. 

20. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

21. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są na życzenie udostępniane na terenie szkoły do 

wglądu uczniowi i jego rodzicom w obecności nauczyciela. 

22. Terminy informowania rodziców i uczniów o ocenach klasyfikacyjnych. 
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1) o ocenach śródrocznych i rocznych uczeń oraz jego rodzice informowani są co najmniej ty-

dzień przed radą klasyfikacyjną. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną informacja 

taka przekazywana jest rodzicom przez nauczyciela przedmiotu w formie pisemnej miesiąc 

przed terminem posiedzenia rady pedagogicznej. Nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest 

również poinformować o tym fakcie wychowawcę klasy. 

23. Uczeń ma prawo do poprawy wszystkich ocen. 

1) poprawione prace pisemne, zadania domowe, odpowiedzi ustne i inne formy oceniania są od-

notowane w dzienniku; 

2) uczniowie otrzymują do wglądu prace pisemne. Po zapoznaniu się z nimi oddają nauczycie-

lowi danego przedmiotu. Wyżej wymienione prace są przechowywane przez nauczyciela i 

mogą być ponownie udostępnione rodzicom na: konsultacjach, zebraniach ogólnych bądź w 

wyniku indywidualnych uzgodnień z nauczycielem; 

3) rodzice i uczniowie nie mogą wynosić prac pisemnych poza teren szkoły, robić kserokopii ani 

fotografować. 

24. Zasady poprawiania ocen: 

1) uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania pracy w formie ustalonej przez nauczyciela i 

w czasie z nim uzgodnionym, ocena z poprawy jest średnią obydwu prac; 

2) w przypadku nieuzasadnionego nieprzybycia na sprawdzian poprawiający uczeń traci możli-

wość poprawy; 

3) wypowiedzi ustne i testy podsumowujące dział uczeń może poprawić w innej formie ustalo-

nej przez nauczyciela; 

25. Osoba nieobecna podczas prac klasowych i sprawdzianów z przyczyn uzasadnionych zobowiąza-

na jest wykazać się wiadomościami, umiejętnościami z danego zakresu materiału w formie i ter-

minie podanym przez nauczyciela. 

26. Formy i częstotliwość oceniania: 

1) uczniowie oceniani są systematycznie w ciągu roku szkolnego za pomocą następujących na-

rzędzi pomiaru dydaktycznego: 

a) odpowiedzi na lekcjach z trzech ostatnich tematów, 

b) kartkówka (niezapowiedziana forma odpowiedzi pisemnej nieprzekraczająca 15 minut i 

obejmująca materiał z trzech ostatnich tematów),  

c) odpowiedź ustna – ocena następuje na podstawie odpowiedzi ucznia udzielonej w czasie 

lekcji, 

d) sprawdzian (praca klasowa) – przygotowany i zapowiedziany z tygodniowym wyprzedze-

niem; jest to samodzielna forma pracy pisemnej na lekcji pod nadzorem nauczyciela prze-

widziana w planie dydaktycznym; maksymalna liczba prac tego typu – jedna w ciągu dnia, 

dwie tygodniowo; wyniki nauczyciel analizuje i omawia z uczniami nie później niż dwa 

tygodnie po przeprowadzeniu sprawdzianu, z języka polskiego i matematyki termin po-

prawiania prac pisemnych ustala się na dwa tygodnie trwania zajęć dydaktycznych, 

e) praca na lekcji (aktywność), 

f) testy osiągnięć szkolnych, 

g) prace manualne, 

h) praca domowa – ocena następuje na podstawie analizy samodzielnej pracy wykonanej 

przez ucznia. 

2) w całym cyklu kształcenia może nastąpić sprawdzanie wyników nauczania wyznaczone przez 

dyrektora szkoły; 
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3) nauczyciele mają prawo określenia, po konsultacji z wychowawcą klasy, innych (niewymie-

nionych powyżej) form uzyskania oceny lub wynikających ze specyfiki przedmiotu (np. sa-

modzielna praca, doświadczenia i ćwiczenia praktyczne, praca twórcza, projekty edukacyjne). 

27. Indywidualizacja pracy z uczniem, indywidualizacja oceniania: 

1) nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych 

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 

2) nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

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

czenia oraz ustaleń zawartych w Indywidualnym Programie Edukacyjno - Terapeutycz-

nym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowa-

nia kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz nie-

dostosowanych społecznie w szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych 

albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych 

szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orze-

czenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na 

podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach, 

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjali-

stycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psycholo-

giczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz usta-

leń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie 

przepisów prawa, 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, lecz objętego pomocą psychologiczno - 

- pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierają-

cych, opracowanym dla ucznia przez nauczycieli i specjalistów. 

3) opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po 

ukończeniu III klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawo-

wej; 

4) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indy-

widualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia; 

5) indywidualizacja pracy z uczniem polega m.in. na: 

a) opracowaniu dodatkowych zadań, kart pracy dla ucznia zdolnego – z banku narzędzi (fisz-

ki matematyczne, ortograficzne, gramatyczne, krzyżówkowe, łamigłówki, zadania na 

szóstkę) – dotyczy procesu sprawdzania, 

b) przygotowaniu indywidualnych kart pracy i zróżnicowaniu zadań podczas sprawdzania 

wiedzy i umiejętności, 

c) dostosowaniu wymagań dydaktycznych do indywidualnego tempa pracy ucznia słabego (z 

orzeczeniem lub opinią), 

d) przygotowaniu zadań o różnym stopniu trudności wykorzystywanych podczas lekcji i w 

pracach domowych. 
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6) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysi-

łek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

tych zajęć, a także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej; 

7)  dyrektor może zwolnić ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 

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

8)  dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć kom-

puterowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w 

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

9) jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w doku-

mentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”;  

10)  jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustale-

nie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania za-

miast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”;  

11)  przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć 

artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wy-

chowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej; 

12)  w przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyj-

nych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niekla-

syfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

§113.1. Uczniowie oceniani są według następującej skali ocen:  

 celująca – 6 

 bardzo dobra – 5 

 dobra – 4 

 dostateczna – 3 

 dopuszczająca – 2 

 niedostateczna – 1 

 dopuszcza się stosowania + i – przy ocenach. 

2. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” oraz „bz” i „np”. 

3. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: celujący, bardzo dobry, 

dobry, dostateczny, dopuszczający. 

4. Negatywną oceną jest ocena niedostateczna.  

5. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywa-

nie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez 

wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

6. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

1) posiadł wiedzę i umiejętności w 100 proc. objęte programem nauczania danego przedmiotu; 

2) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe; 

3) osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do 

finałów na szczeblu regionalnym, wojewódzkim albo krajowym. 
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7. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował niemal pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania; 

2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teore-

tyczne i praktyczne; 

3) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytua-

cjach. 

8. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował wiedzę i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji 

między elementami wiedzy; 

2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub prak-

tyczne. 

9. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym 

uczeniu; 

2) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela. 

10. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

1) w ograniczonym stopniu opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie prze-

kreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu. 

11. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych 

programem nauczania; 

2) nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczycieli, rozwiązywać zadań o niewielkim (elemen-

tarnym) stopniu trudności. 

12. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad 

przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasy-

fikacyjną (uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej). 

13. Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się kryteria procentowe, przeliczone na oceny według na-

stępującej skali: 

1) niedostateczny 0–29 proc.; 

2) dopuszczający 30–49 proc.; 

3) dostateczny 50–74 proc.; 

4) dobry 75–90 proc.; 

5) bardzo dobry 91–100 proc. 

14. Ocenianie wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów w klasach IV–VIII zawarte 

jest w PSO (przedmiotowym systemie oceniania). 

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

datkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla 

ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upo-

śledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

16. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen 

wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

17. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się 

ocenę ustaloną jako średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. 

18. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby 

całkowitej w górę. 
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19. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;, 

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

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

7) postawę ucznia wobec kolegów i pracowników szkoły; 

8) okazywanie szacunku innym osobom. 

20. Przy ocenianiu zachowania uczniów bierze się również pod uwagę następujące postawy: 

1) umiejętność przyznawania się do winy i wynagradzania popełnionego zła; 

2) zmiana dotychczasowego zachowania ucznia; 

3) uczciwość i prawdomówność; 

4) aktywne włączenie się w prace na rzecz klasy i szkoły. 

21. Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca powinien zasięgnąć opinii o uczniu od nau-

czycieli i innych pracowników szkoły, uczniów z zespołu klasowego, samoocenę ucznia oraz 

uwzględnić dokumentację prowadzoną przez szkołę (w tym dokumentację pedagoga). 

22. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego za-

chowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni spe-

cjalistycznej. 

23. Dla uczniów klas IV-VIII obowiązuje skala ocen: 

1) wzorowe – wz; 

2) bardzo dobre – bdb; 

3) dobre – db; 

4)  poprawne – pop; 

5) nieodpowiednie – ndp; 

6) naganne – ng. 

24. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy jest 

zobowiązany powiadomić uczniów o przewidywanej ocenie zachowania. 

25. Za wyjściową przyjmuje się ocenę dobrą. 

26. Kryteria i tryb ustalania oceny zachowania powinny być znane wszystkim nauczycielom oraz 

omówione z uczniami na lekcjach wychowawczych. 

27. Z zasadami, kryteriami i trybem ustalania oceny zachowania wychowawcy powinni zapoznać ro-

dziców na pierwszym zebraniu klasowym. 

28. Ocena wzorowa: 

1) stosunek do obowiązków szkolnych: 

a) osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, 

b) wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy, reprezentuje klasę lub szkołę w konkursach i 

olimpiadach, 

c) samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, 

d) systematycznie przygotowuje się do zajęć, 

e) efektywnie wykorzystuje czas przeznaczony na naukę, 

f) przestrzega postanowień zawartych w Statucie szkoły. 

2) aktywność – zaangażowanie ucznia: 
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a) wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 

b) bierze czynny udział w akademiach i uroczystościach, 

c) pełni aktywnie funkcje w klasie i szkole, 

d) chętnie udziela pomocy koleżeńskiej, 

e) bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, 

3) kultura osobista: 

a) wyróżnia się kulturą osobistą na tle klasy, 

b) szanuje mienie szkolne i mienie kolegów, 

c) dba o zdrowie, nie stosuje używek, 

d) ubiera strój stosowny do okoliczności, 

e) jest uczciwy, życzliwy i bezkonfliktowy, 

f) podczas lekcji i przerw używa telefonu komórkowego i inne urządzenia elektroniczne zgod-

nie z zasadami określonymi w Statucie szkoły. 

g) nie opuszcza terenu szkoły podczas zajęć, 

h) posiada maksymalnie 1 uwagę negatywną zrekompensowaną przez minimum 3 uwagi pozy-

tywne. 

4) frekwencja: 

a) nie ma godzin nieusprawiedliwionych, a liczba spóźnień nieusprawiedliwionych nie prze-

kracza 3. 

29. Ocena bardzo dobra: 

1) stosunek do obowiązków szkolnych: 

a) osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, 

b) wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy, reprezentuje klasę lub szkołę w konkursach i 

olimpiadach, 

c) rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, 

d) systematycznie przygotowuje się do zajęć, sporadycznie zdarza mu się przyjść na lekcje 

nieprzygotowanym, 

e) efektywnie wykorzystuje czas przeznaczony na naukę, 

f) przestrzega postanowień zawartych w Statucie szkoły. 

2) aktywność – zaangażowanie ucznia: 

a) wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 

b) bierze czynny udział w akademiach i uroczystościach, 

c) udziela pomocy koleżeńskiej, 

d) bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych. 

3) kultura osobista: 

a) wyróżnia się kulturą osobistą na tle klasy, 

b) szanuje mienie szkolne i mienie kolegów, 

c) dba o zdrowie, nie stosuje używek, 

d)  ubiera strój stosowny do okoliczności, 

e) jest uczciwy, życzliwy i bezkonfliktowy, 

i) podczas lekcji i przerw używa telefonu komórkowego i inne urządzenia elektroniczne zgod-

nie z zasadami określonymi w Statucie szkoły. 

f) nie opuszcza terenu szkoły podczas zajęć, 

g) posiada maksymalnie 3 uwagi negatywne, zrekompensowane przez 9 uwag pozytywnych. 

4) frekwencja: 
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a) nie ma godzin nieusprawiedliwionych, a liczba spóźnień nieusprawiedliwionych nie prze-

kracza 6. 

30. Ocena dobra: 

1) stosunek do obowiązków szkolnych: 

a) osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, 

b) stara się dobrze wykorzystać czas przeznaczony na naukę, 

c) bez większych zastrzeżeń wypełnia obowiązki ucznia zawarte w Statucie szkoły. 

2) aktywność – zaangażowanie ucznia: 

a) wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, 

b) poproszony udziela pomocy koleżeńskiej, 

c) bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, 

3) kultura osobista: 

a) szanuje mienie szkolne i mienie kolegów, 

b) dba o zdrowie, nie stosuje używek, 

c) posiada nie więcej niż 4 uwagi negatywne zrekompensowane przez 12 uwag pozytywnych, 

d) ubiera strój stosowny do okoliczności, 

e) jest uczciwy, życzliwy i bezkonfliktowy, 

f) podczas lekcji i przerw używa telefonu komórkowego i inne urządzenia elektroniczne zgod-

nie z zasadami określonymi w Statucie szkoły. 

g) nie opuszcza terenu szkoły podczas zajęć. 

4) frekwencja: 

a) liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 7, a liczba spóźnień nie przekracza 10. 

31. Ocena poprawna: 

1) stosunek do obowiązków szkolnych: 

a) zdarza się, że naruszy przepisy i regulaminy, 

b) naprawia wskazane błędy na polecenie nauczyciela, 

c) poprawnie wypełnia obowiązki ucznia wynikające ze Statutu szkoły. 

2) aktywność – zaangażowanie ucznia: 

a) jest bierny wobec życia klasy i szkoły oraz działań organizowanych przez klasę lub szkołę, 

b) wykazuje aktywność dopiero na wyraźną prośbę nauczyciela, 

3) kultura osobista: 

a) wykazuje brak zdyscyplinowania w czasie przerw, ale wykazuje poprawę po zwróceniu 

uwagi przez nauczyciela, 

b) sporadycznie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, 

c) wykazuje małą dbałość o kulturę słowa, 

d) czasem używa telefonu komórkowego podczas lekcji i przerwy, ale nie używa innych urzą-

dzeń elektronicznych, 

e) nie zawsze ma stosowny strój, 

f) ma maksymalnie 5 uwag negatywnych, rekompensowanych przez 15 uwag pozytywnych. 

4) frekwencja: 

a) liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 14, a liczba spóźnień nie przekracza 

15. 

32. Ocena nieodpowiednia: 

1) stosunek do obowiązków szkolnych: 

a) nie wypełnia obowiązków ucznia zawartych w Statucie szkoły, 

b) nie przygotowuje się do lekcji. 
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2) aktywność – zaangażowanie ucznia: 

a) nie bierze udziału w żadnych formach zajęć organizowanych przez klasę lub szkołę, 

b) często spóźnia się na lekcje, 

3) kultura osobista: 

a) w sposób rażący i złośliwy przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 

b) wykazuje brak zdyscyplinowania podczas przerw, 

c) używa wulgarnych słów, 

d) jego wygląd i strój są nieodpowiednie tzn. np. stosuje jaskrawy makijaż, farbuje włosy, nosi 

ekstrawaganckie fryzury, jego ubranie jest przezroczyste, zbyt krótkie zawiera niestosowne 

elementy, ma zbyt długie paznokcie, nosi niebezpieczną biżuterię, 

e) w sposób arogancki odnosi się do pracowników szkoły i kolegów, 

f) szkodzi własnemu zdrowiu, pali papierosy, używa alkoholu, narkotyków, dopalaczy, 

g) niszczy cudzą własność, 

h) używa na lekcjach i przerwach telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicz-

nych, 

i) nagrywa, filmuje lub fotografuje sytuacje szkolne podczas lekcji lub przerw bez zgody nau-

czyciela lub uczniów, 

j) nie reaguje na upomnienia nauczycieli, 

k) fałszuje podpisy i dokumenty. 

4) frekwencja: 

a) uczeń wagaruje, a liczba godzin nieusprawiedliwionych jest większa niż 14, a mniejsza niż 

30. 

33. Ocena naganna: 

1) stosunek do obowiązków szkolnych: 

a) notorycznie nie przygotowuje się do lekcji, 

b) nie wypełnia obowiązków ucznia zawartych w Statucie szkoły, 

c) odmawia korzystania z form pomocy proponowanych przez szkołę, np. z zajęć dydaktyczno 

- wyrównawczych. 

2) aktywność – zaangażowanie ucznia: 

a) odmawia udziału w każdym rodzaju zajęć organizowanych przez klasę lub szkołę, 

b) pomimo stosowania środków zaradczych nie poprawia swojego zachowania. 

3) kultura osobista: 

a) w sposób rażący i złośliwy przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 

b) wykazuje brak zdyscyplinowania podczas przerw, 

c) używa wulgarnych słów, 

d) jego wygląd i strój są nieodpowiednie tzn. np. stosuje jaskrawy makijaż, farbuje włosy, nosi 

ekstrawaganckie fryzury, jego ubranie jest przezroczyste, zbyt krótkie, ma zbyt długie pa-

znokcie, nosi niebezpieczną biżuterię, 

e) w sposób arogancki odnosi się do pracowników szkoły i kolegów, 

f) szkodzi własnemu zdrowiu, pali papierosy, używa alkoholu, narkotyków, dopalaczy, 

g) niszczy cudzą własność, 

h) używa na lekcjach i przerwach telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicz-

nych, 

i) nagrywa, filmuje lub fotografuje sytuacje szkolne podczas lekcji lub przerw bez zgody nau-

czyciela lub uczniów i rozpowszechnia je, 

j) nie reaguje na upomnienia nauczycieli, 
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k) fałszuje podpisy i dokumenty, 

l) wszedł w konflikt z prawem. 

4) frekwencja: 

a) uczeń wagaruje, a liczba godzin nieusprawiedliwionych jest większa niż 30. 

Procedury odwołania od oceny, sprawdzian wiadomości i umiejętności 

§114.1. Tryb ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyj-

nej zachowania, w przypadku, jeśli została ona ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczą-

cymi trybu ustalania tej oceny: 

1) uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zosta-

ły wystawione niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrze-

żenia mogą zgłosić w terminie dwóch dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych; 

2) dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, która jest niezgodna z 

przepisami prawa, a o wstrzymaniu niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

3) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wia-

domości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć eduka-

cyjnych oraz w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania; 

4) sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie pię-

ciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzi-

cami; 

5) w skład komisji powołanej przez dyrektora w celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i 

umiejętności wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komi-

sji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypad-

ku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same za-

jęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły; 

7) w skład komisji powołanej przez dyrektora w celu sprawdzenia prawidłowości wystawienia 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, 

d) pedagog szkolny 
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8) komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie pięciu dni od dnia zgłosze-

nia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przy-

padku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;  

9) ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w 

szczególności: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania sprawdzające, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

10) do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych od-

powiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego; 

11) z posiedzenia komisji ustalającej ocenę zachowania sporządza się protokół zawierający w 

szczególności:  

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.  

12) Protokoły, o których mowa w pkt 9 i 11, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. 

Egzamin klasyfikacyjny 

§115.1.  Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak 

jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach eduka-

cyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie naucza-

nia. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfi-

kacyjny. 

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

uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia 

uczniowi uzupełnienie braków. 

4. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę 

jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indy-

widualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 

poza szkołą. 

6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny kla-

syfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy pro-

gramowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrek-

torem szkoły. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny za-

chowania. 
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8. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przeprowadza 

się egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, tj.: plastyka, muzyka, 

technika i wychowanie fizyczne. 

9. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z 

plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, który ma formę przede wszyst-

kim zadań praktycznych. 

10. Prośbę o wyznaczenie egzaminu składa się na piśmie do dyrektora szkoły nie później niż na ty-

dzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym semestrze (roku szkolnym). 

11. Termin przeprowadzenia egzaminu nie może być późniejszy niż przedostatni dzień zajęć dydak-

tycznych w danym semestrze (roku szkolnym). Termin ten powinien być uzgodniony z uczniem i 

jego rodzicami. 

12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komi-

sji wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji. 

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza 

szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji, 

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

dzany ten egzamin. 

14. Przewodniczący komisji ustala z uczniem oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z któ-

rych uczeń może zdawać egzaminy w czasie jednego dnia. 

15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 

ucznia. 

16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć 

edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; imiona i nazwiska osób wchodzących w 

skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, 

ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

17. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych od-

powiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

18. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (śródroczna) ocena klasyfi-

kacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

Egzamin poprawkowy 

§116.1.  Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku śródrocznej lub rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę 

niedostateczną z dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

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

muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć 

przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców zgłoszoną do 

dyrektora szkoły. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

1) w skład komisji wchodzą: 
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a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewod-

niczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na wła-

sną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor 

szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, 

z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrek-

torem tej szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:  

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) termin egzaminu poprawkowego;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpo-

wiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn losowych, nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły. 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z za-

strzeżeniem pkt 11. 

11. Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu drugiego etapu edukacyjnego promować ucznia, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu. Promowanie takie może mieć miejsce 

wówczas, gdy uczeń rokuje nadzieje na opanowanie w ciągu kolejnych lat nauki w szkole podsta-

wowej osiągnięć zawartych w podstawie programowej z tych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, 

że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w 

klasie programowo wyższej. 

Zadania dla nauczycieli i wychowawców 

§117.1. Nauczycieli obowiązuje: 

1) bezwzględne przestrzeganie postanowień wewnątrzszkolnego systemu oceniania; 

2) rzetelne sprawdzanie umiejętności i wiedzy uczniów za pomocą urozmaiconych, przemyśla-

nych i sprawdzonych form, spełniających ustalone kryteria wymagań; 

3) przekazanie wychowawcom klas informacji o formach i terminach sprawdzania postępów w 

nauce z nauczanego przedmiotu, przewidywanych na cały semestr dla danej klasy; 

4) przedstawienie uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem rzetelnej informacji na temat formy 

pracy klasowej sprawdzającej wiadomości i umiejętności oraz jej zakresu tematycznego; 

5) umożliwienie uczniom odwoływania się w sprawach spornych, dotyczących oceniania do wy-

chowawcy danej klasy; 

6) na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania każdy nauczyciel tworzy przedmiotowy 

system oceniania, a kopię dokumentu przedkłada dyrektorowi szkoły; 

7) poinformowanie rodziców o zagrażającej uczniowi ocenie niedostatecznej z nauczanego 

przedmiotu na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej; 



93 
 

8) poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej na tydzień 

przed posiedzeniem rady pedagogicznej. 

2. Wychowawców klas obowiązuje: 

1) zapoznanie wychowanków i rodziców z treścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania; 

2) pisemne poinformowanie rodziców o zagrażającej uczniowi, wychowankowi ocenie nagannej 

zachowania na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną; 

3) bieżące informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci; 

4) stały kontakt z rodzicami, reagowanie na brak takiego kontaktu; 

5) informowanie dyrektora o nieobecnościach uczniów, zagrażających niespełnianiu obowiązku 

szkolnego; 

6) poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej zachowa-

nia na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej. 

Warunki i sposób przekazywania rodzicom informacji 

o postępach i trudnościach ucznia w nauce 

§118.1. Tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń i jego rodzice zostają po-

wiadomieni pisemnie o ocenie śródrocznej lub rocznej z zajęć edukacyjnych. 

2. Uczniowie zobowiązani są w ciągu dwóch dni przedstawić wychowawcy podpisane przez rodziców 

przewidywane oceny. W przypadku braku podpisu w wyznaczonym terminie nauczyciel odnotowu-

je ten fakt w dzienniku lekcyjnym. 

3. Miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń i jego rodzice zostają po-

wiadomieni pisemnie przez wychowawcę o zagrażającej ocenie niedostatecznej śródrocznej lub 

rocznej z zajęć edukacyjnych i nagannej z zachowania. Rodzice ucznia winni potwierdzić własno-

ręcznym podpisem przyjęcie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną z nauczania i naganną 

zachowania. 

4. W przypadku jawnego naruszenia punktów regulaminu WSO (lub odniesieniu znaczących sukce-

sów) w przeciągu miesiąca przed klasyfikacją dopuszcza się obniżenie (do nagannej włącznie) lub 

podwyższenie oceny zachowania w terminie krótszym niż cztery tygodnie przed posiedzeniem rady 

klasyfikacyjnej. Należy natychmiast o tym fakcie powiadomić rodziców ucznia. 

5. Informowanie pisemne ucznia i jego rodziców o śródrocznych i rocznych ocenach z zajęć eduka-

cyjnych jest obowiązkiem wychowawcy klasy. Zadaniem nauczyciela przedmiotu jest poinformo-

wanie wychowawcy klasy o ocenach ucznia. 

6. Nauczyciel przedmiotu wpisuje do dziennika datę poinformowania uczniów o ocenach śródrocz-

nych i rocznych i potwierdza to własnoręcznym podpisem. 

Egzamin ósmoklasisty 

§119.1. Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej, jako obowiązkowy egzamin ze-

wnętrzny. 

2. Egzamin obejmuje wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu do czterech klu-

czowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych tj. języka polskie-

go, matematyki i języka obcego oraz jednego z wybranych przedmiotów spośród: biologii, geogra-

fii, chemii, fizyki lub historii. 

3. W okresie przejściowym, czyli w latach szkolnych 2018/2019–2020/2021, egzamin ósmoklasisty 

będzie obejmował język polski, język obcy nowożytny oraz matematykę. 

4. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawo-

wej. 
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5. Uczeń może wybrać tylko jeden język, który uczy się w szkole jako obowiązkowy. 

6. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach: 

7. Egzamin ósmoklasisty trwa: 

1) z języka polskiego – 120 minut; 

2) z matematyki – 100 minut; 

3) z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru – po 90 minut. 

8. Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obcego 

nowożytnego, jego rodzice składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września roku szkol-

nego, w którym jest przeprowadzany egzamin, pisemną deklarację wskazującą język obcy nowo-

żytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części egzaminu. 

9. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jed-

nego z przedmiotów objętych egzaminem, jest zwolniony z odpowiedniej części egzaminu. Zwol-

nienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku.  

10. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedo-

stosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do egzaminu w 

warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dosto-

sowań są ogłaszane w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowanym 

na stronie internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny, w którym jest prze-

prowadzany egzamin. 

11. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostoso-

wanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

12. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię spe-

cjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany eg-

zamin. 

13. Rodzice ucznia przedkładają opinię dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin. 

14. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wyda-

nego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze względu 

na ich stan zdrowia. 

15. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych: 

1) nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w ustalonym terminie albo 

2) przerwał daną część egzaminu  

przystępuje do egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowa-

dzania egzaminu w szkole, której jest uczniem. 

16. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w dodatkowym terminie, usta-

lonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej 

oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku. 

17. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do 

egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu dy-

rektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z 

obowiązku przystąpienia do egzaminu lub danej części egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek 

w porozumieniu z rodzicami ucznia.  
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18. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu 

zamiast wyniku egzaminu z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się odpowiednio „zwolniony” 

lub „zwolniona”. 

19. Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu medycznego i le-

ków koniecznych ze względu na chorobę. 

20. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

§120.1.  Wyniki egzaminu  

1) prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani 

przez dyrektora komisji okręgowej; 

2) wynik egzaminu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez 

egzaminatorów; 

3) wyniki egzaminu ustalone przez komisję okręgową są ostateczne; 

4) wyniki egzaminu są wyrażane w skali procentowej; 

5) na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana 

uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji 

okręgowej; 

6) wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły;  

7) wyniku egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły; 

8) wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach tego egzaminu dla każdego 

ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w § 119 ust. 14 – do dnia 

31 sierpnia danego roku; 

9) zaświadczenie o wynikach egzaminu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom. 

Promowanie i ukończenie szkoły 

§ 121.1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny 

wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 3. 

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

mowo wyższej i powtarza klasę. 

3. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego 

etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu po-

prawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo 

wyższej. 

4. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany z 

wychowania fizycznego, muzyki, techniki, plastyki oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Ucz-

niowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmio-

towych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły. 

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

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

wyższej z wyróżnieniem. 

6. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edu-

kacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 
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7. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na która składają się roczne oceny kla-

syfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 

programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeże-

niem ust. 2. oraz przystąpił do egzaminu.  Obowiązek przystąpienia do egzaminu nie dotyczy 

uczniów zwolnionych z egzaminu na podstawie odrębnych przepisów.  

8. Uczniowie, którzy do egzaminu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę 

szkoły podstawowej i przystąpić do egzaminu w roku następnym. 

9. Do egzaminu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym. 

10. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, 

uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.   

Świadectwa szkolne i inne druki szkolne. 

§122.1.  Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od 

wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyska-

nie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne 

przepisy. 

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który otrzymał promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie 

promocji z wyróżnieniem. 

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

uzyskane na poziomie powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. 

4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

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

wojewódzkim, laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wpisuje się na świadectwie celują-

cą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej 

oceny. 

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

7. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne przepisy. Waż-

ność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty waż-

ności i pieczęci urzędowej szkoły. 

8. Świadectwa, legitymacje szkolne i legitymacje szkolne dla dzieci niepełnosprawnych są drukami 

ścisłego zarachowania. 

9. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły, oraz za-

świadczeń. 

10. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące prze-

biegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez 

szkołę. 

11. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem 

czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wy-

razami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „ dokonano sprostowa-

nia” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć 

urzędową. 
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12. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły, zaświadczeniach. Dokumenty, 

o których mowa podlegają wymianie. 

13. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia uczeń lub absolwent może wy-

stąpić odpowiednio do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym 

wnioskiem o wydanie duplikatu. 

14. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbo-

wej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora 

szkoły. 

15. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie 

opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek ban-

kowy wskazany przez dyrektora szkoły. 

16. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 

17. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczą-

cej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się: 

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

wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowa-

nych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół; 

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowi-

ska szkolnego. 

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

określone przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 

ROZDZIAŁ 10 – Ceremoniał szkolny 

§123.1.   Szkoła posiada symbole szkolne: 

2.  Sztandar szkoły: 

1) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez dyrektora 

szkoły nauczycieli. Poczet powoływany jest corocznie uchwałą na ostatnim posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej spośród uczniów klasy najstarszej szkoły podstawowej wyróżniających się w 

nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu i składa się z dwóch trzyosobowych 

składów (składu zasadniczego i rezerwowego); 

2) skład osobowy pocztu sztandarowego: 

a) chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń, 

b) asysta - dwie uczennice. 

3) kandydatury składu są przedstawiane przez wychowawców klasy oraz Samorząd Uczniowski 

na czerwcowej Radzie Pedagogicznej i przez nią zatwierdzone; 

4) kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia 

roku szkolnego); 

5) decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu; 

6) poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. W trakcie 

uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie; 

7) insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do 

lewego boku, zwrócone kolorem białym w stronę  kołnierza i białe rękawiczki; 

8) sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych 

szkół i instytucji lub organizacji oraz w uroczystościach państwowych i regionalnych; 

9) podczas uroczystości pogrzebowych oraz w przypadku ogłoszenia żałoby narodowej sztandar 

ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem); 
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10) podczas dłuższych przemarszów chorąży niesie sztandar, opierając drzewce na prawym ramie-

niu; przy wchodzeniu i wychodzeniu z sali czy placu uroczystości chorąży pochyla sztandar do 

przodu; 

11) sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy 

uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”. Odpowiednie komendy podaje osoba 

prowadząca uroczystość; 

12) w czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania 

komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, 

trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do 

ołtarza i do zgromadzonych wiernych, podnosząc sztandar do pionu. W trakcie mszy św. lub 

innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju 

i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”. 

Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje w następują-

cych sytuacjach:  

a) podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią św. oraz w 

trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu Najświętszego Sakramen-

tu, 

b) podczas opuszczania trumny do grobu, 

c) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci, 

d) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; na każde pole-

cenie opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną przemawiającą osobę.  

13) oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. Chorąży 

robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar; 

14) sztandar oddaje honory: 

a) na komendę „do hymnu”, 

b) w czasie wykonywania „Roty”, 

c) gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska), 

d) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych, 

e) podczas wciągania flagi państwowej na maszt, 

f) podczas opuszczenia trumny do grobu, 

g) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci, 

h) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły, 

i) w trakcie uroczystości kościelnych. 

3. Godło/logo szkoły prezentuje uproszczony wizerunek patrona oraz nazwę szkoły. Umieszczane jest 

na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach, zaprosze-

niach, życzeniach, itp. 

§124.1. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny należą: 

1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego; 

2) święta państwowe, Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja (2-3 maja), Dzień Edukacji Naro-

dowej (14 października), Święto Niepodległości (11 listopada); 

3) ślubowanie uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej. 

a) ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się po wprowadzeniu sztandaru. Każdy 

pierwszoklasista, stojąc w postawie zasadniczej, trzyma uniesioną do góry na wysokości 

oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarza rotę 

przysięgi: 

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. 
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Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracowaćkiedy urosnę. 

Będę starać się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i 

nauczycielom oraz mojej Ojczyźnie – Polsce.” 

b) pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów. Dy-

rektor szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty kładzie duży ołówek i mówi: 

„Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Krasnem” 

4) pożegnanie absolwentów. Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny absolwenci składają 

ślubowanie. Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Absolwenci trzymają uniesioną do góry 

rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarzają słowa przysięgi. Rota 

ślubowania absolwentów: 

My, Absolwenci Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Krasnem 

Tobie, Szkoło, ślubujemy: 

- wiernie strzec Twojego honoru, 

- dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię, 

- z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w 

Krasnem, 

- zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w dalszym swoim życiu, 

- zawsze pracować sumiennie i uczciwie,  

- czynnie współuczestniczyć w życiu naszego kraju. 

ŚLUBUJEMY. 

2. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły: 

1) na komendę prowadzącego uroczystość: 

a) „Baczność, Sztandar szkoły wprowadzić” - wszyscy uczestnicy, bez nakryć głowy, przyj-

mują postawę zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”. Jeśli droga przemarszu 

jest wąska, poczet może iść „gęsiego”, przy czym chorąży ze sztandarem pochylonym pod 

kątem 45° idzie w środku. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem 

do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. Poczet sztandarowy może wchodzi przy 

dźwiękach werbli z odpowiednio dobraną melodią, 

b) „Do hymnu” - w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 2 zwrotki hymnu pań-

stwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej. W trakcie hymnu sztandar jest pochylony 

pod kątem 45°, 

c) „Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują swobodna postawę, 

d) „Do ślubowania” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego zakończenia ko-

mendą „Spocznij”; 

e) „Do przekazania sztandaru” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej, na wyznaczone 

miejsce występuje ze sztandarem poczet zdający i przyjmujący sztandar w pełnym składzie. 

Chorąży pocztu zdającego pochyla sztandar i wygłasza formułę: „Przekazujemy Wam 

sztandar - symbol Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Krasnem. Opiekujcie 

się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę i jej patrona”; chorąży pierwszego składu no-

wego pocztu przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, wstaje i wygłasza formułę: 

„Przyjmujemy od Was sztandar Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Kra-

snem. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezen-

tować naszą szkołę i naszego patrona.”; chorążowie przekazują sobie sztandar. W tym cza-

sie asysta (pozostali członkowie pierwszych składów pocztu) przekazuje sobie insygnia 

pocztu (szarfy i rękawiczki); po przekazaniu sztandaru ustępujący poczet dołącza do swoich 
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klas; „Poczet po przekazaniu sztandaru wstąp” – nowy poczet wraca na wyznaczone miej-

sce, pada komenda „Spocznij”, 

f) Na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: „Baczność, 

Sztandar szkoły wyprowadzić” - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą, a 

poczet wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę „Spocznij”. 

ROZDZIAŁ 11  

Postanowienia końcowe 

§125.1.  Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, dyrektora, nau-

czycieli i innych pracowników szkoły. 

2. Statut jest dostępny w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły. Jest udostępniany wszystkim 

zainteresowanym osobom.  

3. Z wnioskami w sprawie zmiany statutu mogą występować organy szkoły, organ prowadzący i or-

gan nadzoru pedagogicznego. 

4. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie określonym w ustawie. 

5. Wszystkie inne zasady funkcjonowania szkoły nieujęte w statucie są uregulowane odrębnymi prze-

pisami. 

6. Statut obowiązuje od dnia 1.12.2017 r. 

ROZDZIAŁ 12  

Przepisy przejściowe 

§126.1  Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego wydane przed 1 wrze-

śnia 2017 roku, w przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywi-

dualnego nauczania w odrębnym pomieszczeniu w szkole, dyrektor realizuje to zalecenie pod wa-

runkiem spełnienia łącznie dwóch warunków: 

1) w orzeczeniu wskazano taką możliwość oraz  

2) szkoła dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć.  

§127. Sprawy uczniów oddziałów gimnazjalnych reguluje Statut Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krasnem  

włączonego do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Krasnem od 1 września 2017r. 

 


