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Najważniejsze podstawy prawne:  

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

• Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 

20 listopada 1989r. (Dz. U. nr 120 z 1991r. poz. 526). 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. 2019, 

poz. 1481).  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148). 

• Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 60). 

• Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola ora publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. nr 61, poz. 624 ze 

zm.). 

• Rozporządzenie MEN z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie ramowych planów 

nauczania dla szkół publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 639). 

• Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego 

(Dz. U. z 2017r. poz. 1603). 

• Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017 poz. 649). 

• Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1700). 

• Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 

z 2014r. poz. 1170 ze zm.). 

• Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego 

oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach 

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

prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie 

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

• Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach oraz 
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szkołach (Dz. U. z 2014r. poz. 478).  

• Rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1658) 

 

• Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół 

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

 

• Rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz. U. z 2016r. poz. 896). 

 

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

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej  

(Dz. U. 2017, poz. 356).  

 

• Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania 

dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014r. poz. 1157). 

 

• Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie warunków oceniania, 

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

z 2015r. poz. 843 oraz rozporządzenia zmieniające: Dz.U. 2016, poz. 1278, Dz. U. 

2017 poz. 1651, Dz. U. 2019, poz. 372). 

 

• Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji udzielania 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1591 oraz rozporządzenia zmieniające: Dz. U. 

2018 poz. 1647, Dz. U. 2019 poz. 323). 

 

• Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. poz. 69 z póź. 

zm.). 

 



Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Rychnowie 

 

 4 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Nazwa szkoły: 

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Rychnowie. 

2. Siedziba szkoły znajduje się w Rychnowie nr budynku 16, 62-814 Blizanów.  

3. Organem prowadzącym szkołę jest Rychnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci                  

i Młodzieży. 

4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. 

 

§ 2 

1. Obwód  Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Rychnowie  obejmuje  

miejscowości:  Rychnów, Rychnów Kolonia,  Romanki,  Bogucice,  Skrajnia. 

2. Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Rychnowie, w swojej strukturze 

organizacyjnej obejmuje klasy od I-VIII, co oznacza pełny stopień organizacyjny. 

3. W szkole utworzony jest oddział przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci 5 i 6 letnie. 

4. Obowiązek szkolny obejmuje dzieci w wieku określonym w odrębnych przepisach. 

5. Szkoła używa pieczęci urzędowych- okrągłych i stempli zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

6. Ceremoniał szkolny obejmuje sposób przeprowadzania najważniejszych uroczystości 

szkolnych, oraz zbiór zasad zachowania się uczniów w trakcie uroczystości szkolnych.  

Zasady dotyczące ceremoniału szkolnego obowiązują w Szkole Podstawowej im. Polski 

Niepodległej w Rychnowie wg aktów prawnych dotyczących symboli, barw narodowych, 

oraz hymnu państwowego. Ceremoniał jest opisany w odrębnym rozdziale.  

7. Do szkoły przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie  szkoły, a także uczniowie 

spoza obwodu szkoły do ilości wolnych miejsc. 

8. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu                                  

i pozostających w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Rychnowie 

w terminie od 1 lutego do 30 kwietnia danego roku szkolnego dokonują zapisania dziecka 
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do szkoły. 

9. Przyjęcia uczniów zamieszkałych poza rejonem dokonywane są dopiero po zakończeniu 

przyjęć uczniów z obwodu własnego, jeżeli szkoła posiada wolne miejsca w tworzonych 

oddziałach. 

10. Zespoły uczniów klas I tworzy się zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami. 

11. W pozostałych przypadkach uczeń może być zapisany do szkoły do odpowiedniej klasy 

po przedłożeniu świadectwa szkolnego z klasy programowo niższej. 

12. W celu zapisania dziecka do szkoły rodzice (prawni opiekunowie) udzielają 

w sekretariacie szkoły niezbędnych informacji dotyczących dziecka, jego sytuacji 

rodzinnej, form dotychczasowej lub wskazanej opieki psychologiczno-pedagogicznej. 

13.   Rodzice składają oświadczenie dotyczące nauczania religii lub etyki oraz uczestnictwa 

ucznia w zajęciach edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” realizowanych                  

w szkole.  

14. Szczegółowe warunki przyjmowania uczniów do szkoły oraz prowadzenie dokumentacji 

ewidencji spełnienia przez uczniów obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy. 

 § 3 

1. Czas trwania cyklu kształcenia trwa-8 lat, tj. I etap edukacyjny obejmuje nauczanie 

w klasach I –III, II etap edukacyjny obejmuje nauczanie w klasach IV – VIII.  

2. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole zgodnie z przepisami w sprawie ramowych 

planów nauczania wynosi osiem lat i kończy się egzaminem. 

3. Świadectwo  ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego                    

i uprawnia do ubiegania  się o przyjęcie  do szkoły ponadpodstawowej.         

4. Podstawową jednostką organizacyjną jest zespół klasowy (oddział) złożony                              

z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem i programem nauczania danej klasy.  

§ 4 

1. Nauka w szkole jest bezpłatna. 

2. Stowarzyszenie decyduje o istnieniu Szkoły oraz materialnych podstawach jej 

funkcjonowania. 
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3. Środki finansowe uzupełniające pochodzą z dobrowolnych wpłat rodziców, instytucji, 

osób prywatnych, darowizn, realizowanych projektów oraz z działalności gospodarczej  

Stowarzyszenia. 

4. Stowarzyszenie zatwierdza projekt budżetu szkoły opracowany przez Dyrektora. 

5. Prawną podstawą działalności szkoły jest akt o jej utrzymaniu, orzeczenie organizacyjne, 

które określa zasięg (obwód) terytorialny i stopień organizacyjny szkoły. 
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ROZDZIAŁ II 
CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 5 

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

szkolny program nauczania oraz program profilaktyczno-wychowawczy szkoły, 

a w szczególności:  

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;  

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności;  

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach; 

4) realizuje:  

a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego,  

b) ramowy plan nauczania;       

5) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności wynikających z planów nauczania; 

6) zapewnia wszechstronny rozwój osobowości ucznia, uwzględnia indywidualne 

jego zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje; 

7) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną i dba o jakość wsparcia 

udzielanego uczniom, rodzicom i nauczycielom; 

 

8) zapewnia warunki do realizacji celów i zadań poprzez swoją bazę, kadrę oraz 

inne czynniki; 

9) stosuje metody i techniki samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności 

oraz poznawania współczesnych systemów wymiany i upowszechniania 

informacji; 

2. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 

określonych w programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły, m.in.:  

1) kształtuje humanistyczną i patriotyczną postawę uczniów, poszanowanie 

postępowych tradycji, trwałych wartości kultury narodowej i powszechnej, 

konstytucji, zasad ustrojowych, norm współżycia; 
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2) przygotowuje uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków 

międzyludzkich i sterowania nimi zgodnie z potrzebami społecznymi,                            

a w związku z tym do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania 

zadań w życiu rodzinnym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym                         

i obronnym kraju; 

3) kształtuje wrażliwość społeczną, emocjonalną i estetyczną uczniów, ich 

sprawność fizyczną, a także nawyki dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie, 

higienę psychiczną, racjonalny wypoczynek i organizację czasu wolnego; 

4) kształtuje przekonania o podmiotowym i społecznym charakterze egzystencji 

człowieka oraz pozytywnej motywacji do nauki i osobistego uczestnictwa 

w życiu szkoły i społeczeństwa; 

5) uczy uczestniczenia w życiu kulturalnym i intelektualnym szkoły oraz 

środowiska, rozwija samorządowe działania organizacji uczniowskich;  

6) podkreśla w pracy dydaktyczno-wychowawczej kulturę i tradycję regionu. 

3. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości 

szkoły, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia, zgodnie                            

z programem wychowawczo- profilaktycznym szkoły. 

4. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie kół 

zainteresowań, zespołów artystycznych oraz innych form organizowanych przez 

nauczycieli. 

5. Szkoła ocenia, klasyfikuje i promuje uczniów według WSO zgodnego 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Szkoła organizuje statutowe cele i zadania we współpracy z rodzicami, organizacjami                         

i instytucjami, tworząc optymalne warunki osiągania wysokich efektów w swojej 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

 § 6 

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów 

wykonawczych następuje poprzez: 

1) realizowanie  podstawy programowej w taki sposób, aby ich treści były w zasięgu 

realnych możliwości większości uczniów, natomiast wszystkim chętnym, aktywnym                

i zdolniejszym umożliwia się rozwój zindywidualizowany, co do tempa i kierunku                    
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w ramach nauczania zindywidualizowanego; 

2)  wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły; 

3) integrację wiedzy nauczanej przez: 

a) kształcenie zintegrowane w klasach I-III, 

b) bloki przedmiotowe, 

c) edukację międzyprzedmiotową: prozdrowotną, ekologiczną, regionalną, 

czytelniczą i medialną. 

4) umożliwienie realizacji indywidualnych programów nauczania i projektów 

edukacyjnych wzbogacających proces nauczania i przyczyniających się do rozwoju 

uczniów i wyrównywania szans edukacyjnych;  

 

5) stosowanie jednolitych podstaw do oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

wg WSO  ( rozdział VII); 

6) indywidualizowanie nauczania i dostosowanie wymagań  edukacyjnych dla uczniów 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się; 

7) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez ich udział: w kołach 

przedmiotowych, zajęciach nadobowiązkowych, zajęciach pozalekcyjnych oraz ich 

udział w konkursach, w miarę możliwości szkoły; 

8) umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

9) organizowanie zajęć wyrównawczo- dydaktycznych, rewalidacyjnych, logopedycznych 

i korekcyjno- kompensacyjnych;  

 

10) organizowanie nauki religii lub etyki na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 

11)   organizowanie wycieczek dydaktycznych, integracyjnych, rekreacyjnych; 

12) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, współpracę z poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym,  Komendą Policji oraz Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Blizanowie, w ramach zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, według odrębnych 
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przepisów; 

13) realizowanie treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach 

świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny w ramach 

„Wychowania do życia w rodzinie”, według odrębnych przepisów, za pisemną zgodą 

rodziców; 

14) zapewnienie opieki uczniom podczas zajęć organizowanych przez szkołę na terenie 

szkoły i poza nią. Opieka ta odbywa się zgodnie z obowiązującymi w szkołach 

przepisami prawnymi w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny                       

w szkołach i placówkach publicznych oraz z uwzględnieniem wewnątrzszkolnych 

regulaminów;  

 

15) organizowanie zajęć świetlicowych i zajęć bibliotecznych;  

 

16) promowanie szkoły w środowisku poprzez organizowane uroczystości z udziałem 

rodziców, środowiska lokalnego, realizowanie projektów, inicjatyw                                 

o zasięgu lokalnym i szerszym. 

§ 7  

1. Wychowanie i profilaktyka w szkole polega na współpracy nauczycieli i rodziców w 

dążeniu do rozwijania u uczniów zintegrowanej dojrzałej osobowości oraz uważnej ochronie 

przed zagrożeniami, jakie niesie otaczający świat, w okresie ich rozwijającej się 

samodzielności.                                                                                                                            

2.  Celem działalności wychowawczo-profilaktycznych szkolny jest:  

1) budzenie u uczniów wrażliwości społecznej i odpowiedzialności za otaczający świat; 

2) rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych;  

3) dążenie do  rozwijania wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli o problemach 

cywilizacyjnych współczesnego świata  oraz o możliwościach i potrzebie ich 

rozwiązywania. 

3. Zadaniem szkoły w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym jest:  

1) przestrzeganie w środowisku szkolnym postawy kulturalnego i życzliwego 

zachowania wobec innych;  

2) przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego 

i lokalnego; 
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3) wskazywanie wzorców przywiązania do historii i tradycji oraz świadomości 

obywatelskiej; 

4)  towarzyszenie uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdobywaniu wiedzy 

o aktualnych zagrożeniach jakie mogą zaburzyć rozwój uczniów; 

5) przestrzeganie w organizacji pracy szkoły zasad zdrowego stylu życia; 

6) koordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska 

rówieśniczego. 

4. Diagnoza stanu realizacji celów programu wychowawczo-profilaktycznego oraz stanu 

zagrożeń wychowawczych, dokonywana jest nie rzadziej niż raz na rok przez zespół do spraw 

wychowania i profilaktyki (zespół wychowawczy).  

5. Raport z diagnozy, o której mowa w ust. 4, przekazywany jest nie rzadziej niż raz na rok 

radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców.  

6. Rada pedagogiczna i rada rodziców zobowiązana jest w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

raportu, o którym mowa w ust. 5, przekazać wnioski do aktualizacji programu wychowawczo-

profilaktycznego.  

§ 8   

1. Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca szkolny 

zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku 

szkolnego. 

2. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż z trzech podręczników dla 

danych zajęć edukacyjnych. 

3. Szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez pięć lat szkolnych.  

4. W uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady 

Rodziców, może dokonać zmian w  szkolnym zestawie podręczników z początkiem 

roku szkolnego. 
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     ROZDZIAŁ III 
       ORGANY SZKOŁY 

§ 9 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rada pedagogiczna, 

3) rada rodziców, 

4) samorząd uczniowski. 

2. Organy szkoły wymienione w ust. 1 działają na podstawie przepisów ustawy                         

o systemie oświaty, a także przepisów wykonawczych i regulaminów jednostkowych. 

§ 10 

DYREKTOR SZKOŁY 

1. Dyrektor szkoły wyłoniony jest w drodze konkursu przez organ prowadzący. Osoba 

wyłoniona w konkursie może być zatrudniona na dłuższy czas na stanowisku 

nauczyciela, jednak funkcję dyrektora powierza się na okres pięciu lat. Po tym czasie 

odbywa się konkurs – zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.   

2. Bezpośrednim przełożonym dyrektora szkoły jest Prezes Rychnowskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży.  

3. Kompetencje dyrektora szkoły – Dyrektor szkoły  w szczególności:  

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły 

oraz reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia radzie pedagogicznej wnioski 

z nadzoru pedagogicznego,  

3) przewodniczy radzie pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia 

rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków                  

o terminie i porządku zebrania zgodnie  z regulaminem, 

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej oraz Rady Rodziców, jeżeli są one 

zgodne z prawem oświatowym, niezgodne wstrzymuje i powiadamia o tym 
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fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

5) kieruje polityką kadrową, zatrudnia i zwalnia nauczycieli, zgodnie                                  

z odrębnymi przepisami, 

6) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy 

według zasad określonych w odrębnych przepisach, 

7) przyznaje nagrody, udziela kar pracownikom, 

8) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu 

zawodowym, 

9) koordynuje zdobywanie stopni awansu zawodowego nauczycieli zgodnie                      

z odrębnymi przepisami, 

10) opracowuje arkusz organizacyjny placówki i przedstawia go do zatwierdzenia 

organowi prowadzącemu, a następnie organowi sprawującemu nadzór 

pedagogiczny.  

11) opracowuje program rozwoju placówki wspólnie z radą pedagogiczną                               

z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy szkoły, 

12) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów. 

13) decyduje o objęciu ucznia określoną formą pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej i o czasie jej trwania. 

14) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego, rocznego przygotowania 

szkolnego oraz wydaje stosowne w tym zakresie decyzje, 

15) jest odpowiedzialny za ochronę ucznia na terenie szkoły przed wszelkimi 

przejawami przemocy fizycznej i psychicznej, 

16) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych 

wobec uczniów, 

17)  współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem 

Uczniowskim i rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między organami 

szkoły, 

18) dba o powierzone mienie, zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki 

organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych                                  
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i wychowawczych, 

19) współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami 

nadzorującymi i kontrolującymi, 

20) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi 

podręcznikami na terenie szkoły. 

21) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami, 

22) podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w szkole z powodu 

warunków od niego niezależnych (np. warunki atmosferyczne). 

 

23) współpracuje ze związkami zawodowymi działającymi na terenie szkoły, na 

podstawie odrębnych przepisów, 

24) przestrzega przepisów BHP, 

25) wydaje polecenia służbowe, 

26) wydaje decyzję o odroczeniu spełnienia obowiązku szkolnego, 

 

27) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego dziecka sześcioletniego, lub 

obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą, 

28) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, 

zgodnie z przepisami, 

29) zwalnia ucznia na wniosek rodziców z zajęć wychowania fizycznego, 

informatyki, drugiego języka obcego w oparciu o odrębne przepisy,  występuje  

do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie 

ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu w szczególnych 

przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi 

przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek 

w porozumieniu z rodzicami ucznia( prawnymi opiekunami);  

 

30) wyraża zgodę na działalność na terenie szkoły organizacji, stowarzyszeń, 

wolontariatu, których celem statutowym jest działalność wychowawcza, 

opiekuńcza i wspomaganie edukacji. 

 

31) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 
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kształcenia specjalnego ucznia.  

 

3. Dyrektor szkoły wydaje decyzje w sprawie: 

1) nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela kontraktowego, 

2) ustalenia czasu trwania stażu, 

3) powierzenia funkcji opiekuna stażu, 

4) oceny dorobku zawodowego nauczyciela, 

5) powołania komisji kwalifikacyjnej i jej składu, 

6) powołania przedstawiciela związku zawodowego w skład komisji  

kwalifikacyjnej, 

7) przyjęcia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania pracowników,  

8) odmowy nadania stopnia awansu, 

9) spełniania obowiązku szkolnego, 

10) zezwolenia lub odmowy na indywidualny program lub tok nauki, 

11) nauczania indywidualnego ucznia, na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, 

12) zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć, 

13) udzielania urlopów, 

14) przyznania dodatku motywacyjnego nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi 

w regulaminie wynagradzania,  

15) przyznania dodatku za wysługę lat na podstawie przedłożonych świadectw pracy,  

16) przyznania nagrody pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym. 

17)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 
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§ 11 

RADA PEDAGOGICZNA 

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

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w szkole. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. Przygotowuje on                    

i prowadzi zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej 

członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady. 

4. Obecność nauczycieli i ich udział w posiedzeniach rady jest obowiązkowy. 

5. Rada pedagogiczna zbiera się na zebraniach, zgodnie z harmonogramem prac rady. 

Przebieg i treść tych zebrań są protokołowane.  

6. W zebraniach rady mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone 

przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

7. W posiedzeniu Rady Pedagogicznej może uczestniczyć Rada Rodziców lub jej 

przedstawiciele oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, ale tylko wtedy, gdy 

sytuacja tego wymaga.  

8. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów                                      

w obecności, co najmniej połowy jej członków.  

9. Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. 

10. Nauczycieli bezwzględnie obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej 

spraw poruszanych na posiedzeniu rady, które to mogą naruszać dobro osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

11. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:  

1) przygotowanie i uchwalenie projektu statutu szkoły albo jego zmian, 

2) zatwierdzanie planów pracy szkoły, programu rozwoju placówki oraz 

regulaminów szkolnych o charakterze wewnętrznym, 
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3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

6) opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego 

rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

7) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły, 

8) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, 

nagród i różnych wyróżnień, 

9) opiniowanie propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo 

płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

10) występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela 

ze stanowiska dyrektora, 

11) podejmowanie decyzji o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły 

podstawowej na podstawie opinii nauczyciela, oraz po zasięgnięciu opinii 

rodziców ( opiekunów prawnych). 

12) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

 

§ 12 

RADA RODZICÓW 

1. Rada rodziców jest organem społecznym szkoły i reprezentuje ogół rodziców 

(opiekunów prawnych) uczniów. 

2. Reprezentantami rodziców poszczególnych klas są rady oddziałowe rodziców. 

3. Rada rodziców uchwala regulamin, który jest odrębnym dokumentem. 

4. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami                                  

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 
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5. Rada rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole. 

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

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.  

7. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy, kompetencje oraz szczegółowy 

sposób przeprowadzania wyborów określa Regulamin Rady Rodziców.  

8. Decyzje Rady Rodziców są jawne, ogłaszane na tablicy informacyjnej, z wyjątkiem 

niektórych spraw personalnych uznanych za poufne.  

9. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy w szczególności:  

1)  uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego, 

2)  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły,  

3)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 

4)  opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz   

ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed 

dopuszczeniem ich do użytku w szkole.  

§ 13 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez 

ogół uczniów. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem. 

4. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają co roku spośród wszystkich 

nauczycieli swojego opiekuna.  

5. Samorząd może przedstawiać pozostałym organom szkoły wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak:  

1) prawo zapoznawania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami, 
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2) prawo do znajomości obowiązującego w szkole systemu oceniania, 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, które uwzględnia realizację własnych 

zainteresowań uczniów, 

4) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 

5) prawo do nietykalności osobistej, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu 

uczniowskiego. 

§ 14 

1. Zasady współdziałania organów szkoły i sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów: 

1) Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor szkoły, 

który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania                   

i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą 

wymianę informacji. 

2) Wszystkie sprawy między organami szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły, 

uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. 

3) Dyrektor szkoły współpracuje bezpośrednio z przewodniczącymi organów 

szkoły, którzy działają niezależnie w ich imieniu oraz reprezentują je na 

zewnątrz. 

4) Wszystkie wnioski, uwagi, opinie formułowane przez organy szkoły,                             

w ramach ich kompetencji i kierowane pod adresem dyrektora szkoły, organu 

prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny i innych instytucji, 

wymagają formy pisemnej. 

5) Przedstawiciele organów szkoły mogą być zapraszani do wzięcia udziału                         

w posiedzeniach innych organów szkoły, jeśli regulaminy tych organów 

dopuszczają taką możliwość. 

6) Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami 

rozstrzyga dyrektor szkoły, z możliwością odwołania się stron do organu 

prowadzącego i nadzorującego szkołę. 
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7) Sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas, 

rozwiązywane są w pierwszej kolejności przez zainteresowanych, z udziałem 

wychowawcy klasy lub innego nauczyciela, pedagoga szkolnego, samorządu 

klasowego, samorządu uczniowskiego, rodziców zainteresowanych, zespołu 

wychowawczego, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej. 

8) Sytuacje konfliktowe między uczniami a nauczycielami rozwiązywane są                   

z udziałem wychowawcy klasy, samorządu klasowego, dyrektora szkoły, 

rodziców zainteresowanych uczniów, klasowej rady rodziców. 

9) Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielem a rodzicem są rozwiązywane                 

z udziałem: wychowawcy klasy, przedstawiciela rady rodziców, 

przedstawiciela rady pedagogicznej, dyrektora szkoły. 

10) Sytuacje konfliktowe między nauczycielem a nauczycielem są rozwiązywane    

z udziałem: przedstawiciela związków zawodowych, bądź przedstawiciela 

rady pedagogicznej, dyrektora szkoły. 

11) Sytuacje konfliktowe między nauczycielem a pracownikiem szkoły                           

(nie nauczycielem) są rozwiązywane z udziałem; przedstawiciela związków 

zawodowych i dyrektora szkoły. 

12) Sytuacje konfliktowe między pracownikiem szkoły a uczniem są 

rozwiązywane z udziałem: wychowawcy klasy, zainteresowanych rodziców                   

i dyrektora szkoły. 

13) Sytuacje konfliktowe między pracownikami niepedagogicznymi rozwiązywane 

są z udziałem przedstawiciela związków zawodowych i dyrektora szkoły. 

14) Sytuacje konfliktowe między nauczycielem i dyrektorem szkoły rozwiązywane 

są z udziałem przedstawiciela związków zawodowych i przedstawicieli rady 

pedagogicznej. 

15) Sytuacje konfliktowe między dyrektorem a pracownikiem niepedagogicznym 

rozwiązywane są z udziałem przedstawiciela związków zawodowych, 

przedstawiciela pracowników administracji i obsługi.  

2. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości związanych z rozwiązywaniem sporów, 

konfliktów i jeśli konflikt nie zostanie rozstrzygnięty satysfakcjonująco dla stron, 

strony niezadowolone mogą odwołać się za pośrednictwem dyrektora szkoły do 

organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę.  
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ROZDZIAŁ IV 
ORGANIZACJA SZKOŁY 

 § 15 

1. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I-VIII.  

2.  W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, realizujący program wychowania 

przedszkolnego. 

1)  Postępowanie rekrutacyjne w szkole odbywa się zgodnie  z „Procedurą przyjęcia 

dziecka do oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej oraz klas pozostałych Szkoły 

Podstawowej im. Polski Niepodległej w Rychnowie”, zwanej także „Zasadami 

rekrutacji”.  

2)  W oddziale przedszkolnym liczba dzieci nie może przekroczyć 25. 

3)  Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą być prowadzone zajęcia 

dodatkowe. 

4)  Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach 

przedszkolnych trwają 5 godzin zegarowych dziennie, a czas zajęć edukacyjnych 

wynosi do 30 minut. 

5)   W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości 

dziecka 6-letniego do podjęcia nauki. 

6)  Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do podjęcia 

nauki w szkole podstawowej”. 

3. Rok  szkolny dzieli  się  na  2 okresy.  

4.  Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra 

właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego. 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły. 

6.  Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły 

dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala 

tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych. 
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7. Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie uczniów oraz przeprowadzanie egzaminów                   

i sprawdzianów odbywa się na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 

zawartego w niniejszym statucie. 

8. Podstawową formą działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są zajęcia 

edukacyjne prowadzone w systemie zintegrowanym i klasowo-lekcyjnym. Są to: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne                       

z zakresu kształcenia ogólnego, 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny 

nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa 

w pkt 1, 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz 

program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu 

programów nauczania;  

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach 

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

zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie. 

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

zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

11. Czas trwania zajęć w oddziale przedszkolnym to 60 minut. Zajęcia dodatkowe dla 

dzieci 5 letnich trwają 30 minut. 

12. Przerwy trwają 10 minut,  po lekcji 4 jest tzw. przerwa obiadowa, która trwa 20 minut. 

13. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

14. Liczba uczniów w oddziale ustalana jest na podstawie odrębnych przepisów. Przy 

podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla szkoły oraz 

możliwości lokalowe bazy. 

15. Ze względów demograficznych oraz technicznych dopuszcza się organizację  

nauczania w  klasach  łączonych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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16. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w klasach IV-VIII                                    

w grupach. Dopuszcza się tworzenie  grup międzyklasowych oraz z podziałem na 

płeć.  

17. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

1) W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 

dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia 

zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły dzieli dany oddział, jeżeli 

liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w pkt 17.  

2) Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 1) zwiększając 

liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w pkt 17 po uzyskaniu zgody 

organu prowadzącego.  

3) Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona 

nie więcej niż o 2 uczniów ponad liczbę podaną w pkt 17.  

4) Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona 

zgodnie z ust 2) i 3) w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela 

prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.  

5) Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 2) i 3) może 

funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.  

§ 16 

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

określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły                                        

z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz 

organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku, 

po zaopiniowaniu go przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników 

szkoły oraz ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor ustala tygodniowy 

rozkład wszystkich zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

4. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw 
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świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa zarządzenie MEN w sprawach 

organizacji roku szkolnego. Dyrektor zapoznaje we wrześniu każdego roku całą 

społeczność szkolną ze szczegółowym kalendarzem organizacji roku szkolnego. 

5. Dyrektor szkoły  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 

uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły  

może, w danym  roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno –

wychowawczych, w wymiarze określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej.  

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu 

prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty. 

7. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym  roku szkolnym dodatkowych 

dniach wolnych od zajęć dydaktyczno– wychowawczych. 

8. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 

szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie 

pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły, a zakładem kształcenia 

nauczycieli lub szkołą wyższą. 

9. W ramach udostępniania rodzicom gromadzonych przez  szkołę informacji w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od 

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

§ 17 

1. W ramach udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów mających 

trudności w nauce organizuje się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne 

oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi. 

2. Uczniom klas I-VIII zapewnia się możliwość korzystania z nadobowiązkowych zajęć 

pozalekcyjnych w ramach posiadanych środków. 

3. Indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub 

znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Podstawą do zorganizowania nauki                   

w formie nauczania indywidualnego jest orzeczenie Publicznej Poradni Psychologiczno-
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Pedagogicznej. 

4. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia 

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić 

o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy 

oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po 

zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

5. W ramach udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla  uczniów zdolnych 

szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne, w tym zajęcia rozwijające zainteresowania                             

i uzdolnienia uczniów w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności, zgodnie                       

z potrzebami uczniów oraz możliwościami organizacyjnymi finansowymi szkoły. 

§ 18 

BIBLIOTEKA SZKOLNA  

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

szkolnej.  

2. Biblioteka szkolna służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji 

kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonaleniu 

nauczycieli. 

3. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki określa regulamin biblioteki szkolnej. 

§ 19 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na brak opieki                       

w domu oraz warunki związane z dojazdem do domu, szkoła prowadzi świetlicę 

szkolną. 

 

2. Czas pracy świetlicy na dany rok szkolny ustala dyrektor w zależności od możliwości 

kadrowych szkoły określonych w arkuszu organizacyjnym oraz zgłoszonych potrzeb                                

i oczekiwań rodziców.  
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3. Uczeń szkoły może zostać zapisany do świetlicy na wniosek rodziców lub prawnych 

opiekunów. 

 

4. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów                  

w grupie nie powinna przekraczać 25 osób. 

 

5. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin, którego projekt 

przygotowuje wychowawca świetlicy, a zatwierdza dyrektor szkoły. 

 

6. Do zadań wychowawcy świetlicy należy w szczególności: 

 

1) Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, opiekuńczej oraz 

odpowiednich warunków do nauki. 

2) Zagospodarowanie czasu  uczniów oraz zorganizowanie im rekreacji. 

3) Wyrabianie nawyku samodzielnej pracy umysłowej i samodzielnego zdobywania 

umiejętności. 

4) Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień uczniów. 

5) Wyrabianie umiejętności  nawiązywania kontaktów z rówieśnikami w czasie 

wolnym. 

6) Uczenie samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań. 

7) Wpajanie nawyków kultury życia codziennego. 

8) Kształtowanie nawyków higieny i czystości, organizowanie warunków do 

zachowania i poprawy zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej. 

9) Stwarzanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów, w szczególności                       

w organizowaniu zajęć i gier sportowych. 

10) Rozpoznawanie i zapewnienie realizacji aktualnych potrzeb uczniów przy ścisłej 

współpracy z wychowawcami  klas.  

11) Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy. 

12) Prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć oraz udział uczniów                  

w zajęciach. 

13) Przedstawienie Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku sprawozdań ze swojej 

działalności. 
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§ 20 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego  

 

1.Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, zwany dalej (WSDZ) to ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do świadomego wyboru szkoły 

ponadpodstawowej.  

2.Celem WSDZ jest udzielanie uczniom wszechstronnego wsparcia w procesie decyzyjnym 

wyboru szkoły ponadpodstawowej i kierunku kształcenia.   

3.WSDZ  realizowane jest w szczególności poprzez:  

     1) prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego dla 

klas VII i VIII;  

     2) prowadzenie grupowych zajęć w formie warsztatów, szkoleń, prelekcji, itp. 

     3) realizowanie projektów i programów edukacyjnych, 

     4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie:  

              a) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych 

zadań zawodowych;  

              b) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością 

w życiu zawodowym; 

              c) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi 

i dla uczniów niedostosowanych społecznie;  

5) upowszechnianie wśród uczniów i rodziców informacji o aktualnym  i prognozowanym 

zapotrzebowaniu na pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz 

dostępnych stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia.  

4. Plan działań szkoły z zakresu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny opracowuje 

zespół nauczycieli ds. doradztwa zawodowego. 

5. Sprawozdanie z działań z zakresu doradztwa zawodowego przedstawia zespół nie rzadziej 

niż dwa razy w roku szkolnym.   
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§ 21 

 Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu 

 1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu poprzez Klub 

Wolontariusza prowadzony w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego. 

 2. W ramach działalności Klubu uczniowie  w szczególności:  

1) zapoznawani są z ideą wolontariatu jaką jest zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej                        

i bezinteresownej pomocy innym;  

2) rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby 

innych;   

3) udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą w obszarze życia społecznego                               

i środowiska naturalnego; 

 4) są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, pracy na 

rzecz Szkoły;   

5) wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej;  

6) promują ideę wolontariatu w Szkole.  

3. Wychowawca w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i  Samorządem Uczniowskim 

podejmuje decyzję o dokonaniu wpisu na świadectwie ukończenia szkoły, który będzie 

potwierdzeniem  aktywności społecznej ucznia w formie wolontariatu. Wychowawca bierze 

pod uwagę działalność ucznia na terenie szkoły oraz w środowisku lokalnym.  

4. Wszelka działalność o charakterze wolontariatu wykonywana przez ucznia poza szkołą 

i środowiskiem lokalnym  musi zostać udokumentowana, a ostateczną decyzję o uznaniu lub 

nieuznaniu tejże działalności  podejmuje wychowawca i rada pedagogiczna.  
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ROZDZIAŁ V 
PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 22 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY  

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i innych pracowników administracyjno- 

obsługowych. 

2. Ilość zatrudnionych nauczycieli  i innych pracowników określa projekt organizacyjny 

szkoły. 

3. Zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy. 

4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest 

odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów, a w szczególności: 

1) planuje i prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą zgodnie z obowiązującą 

podstawą programową i programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, 

ponosi odpowiedzialność za jej jakość, 

2) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju, 

3) kształci i wychowuje dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze 

wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, 

4) stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania, 

5) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole 

i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp., 

6) dokonuje oceny osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów 

zgodnie z WSO, 

7) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotna i inną, 

8) współdziała z rodzicami w sprawach nauczania i wychowania dzieci, 

9) inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

kulturalnym i rekreacyjno-sportowym, 
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10) podejmuje działania w celu eliminowania niepowodzeń szkolnych, 

11) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej                    

i opiekuńczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

12) dba o warsztat pracy, gromadzi pomoce naukowe oraz troszczy się o estetykę 

pomieszczeń szkoły, 

13) bierze czynny udział w pracach rady pedagogicznej i realizuje jej 

postanowienia i uchwały, 

14) korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

dyrektora, rady pedagogicznej i wyspecjalizowanych placówek i instytucji 

naukowo-oświatowych, 

15) dąży do pełni własnego rozwoju,  

16) planuje własny rozwój zawodowy, systematycznie podnosi swoje kwalifikacje 

przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, 

17) realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora, a wynikające z bieżącej 

działalności placówki, 

18) realizuje zalecenia dyrektora szkoły i osób kontrolujących. 

19) prowadzi diagnozy przedszkolne w  roku poprzedzającym naukę w klasie 

pierwszej szkoły podstawowej. 

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

jest: 

1) Opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do 

użytku w szkole, 

2) wybór podręczników dla danych zajęć edukacyjnych i przedstawienie ich, po 

zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną, 

jako szkolnego zestawu podręczników.  

6. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo-zadaniowe. Szczegółowe zadania tych zespołów zawiera plan 

pracy tych zespołów opracowywany na dany rok szkolny.  

7. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. 
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8. Formę i zasady przygotowywania się młodego nauczyciela do zajęć określają przepisy 

dotyczące awansu zawodowego i indywidualne uzgodnienia z dyrektorem szkoły. 

§ 23 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale szkolnym tworzą zespół, którego 

celem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uczniowi. 

2.  W skład zespołu wchodzą także specjaliści zatrudnieni w szkole ( np.  psycholog, 

logopeda, pedagog). 

3.  Koordynatorem pracy zespołu jest nauczyciel wychowawca danej klasy. 

4. Koordynator pracy zespołu prowadzi dziennik pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w którym rejestruje działania związane z udzielaniem uczniom i ich 

rodzicom ww. pomocy.  

5.  Do zadań zespołu należy w szczególności: 

1) rozpoznanie i ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym 

szczególne uzdolnienia; 

2)  opracowanie indywidualnych lub grupowych programów pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej; 

3) dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, 

dotyczącej:  

- danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej - po zakończeniu 

jej udzielania; 

- pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku 

szkolnym - przed opracowaniem arkusza organizacji na kolejny rok 

szkolny. 

§ 24 

1. Nauczyciele mają prawo do:  

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

2)  wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych 
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ludzi,  

3)  współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody 

wyboru metody jego realizacji, w uzgodnieniu z zespołem przedmiotowym,   

4)  jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy, 

5)  stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.  

2. Nauczyciele mają obowiązek:  

1)  dbania o bezpieczeństwo uczniów na zajęciach i w czasie między zajęciami, 

zgodnie z przepisami BHP, przydziałem obowiązków i niniejszym statutem. 

2)  jasnego formułowania wymagań wobec uczniów, udzielania uczniom i ich 

rodzicom informacji o postępach i uzyskanych ocenach z nauki i zachowania, 

3)  traktowania wszystkich uczniów z szacunkiem i życzliwością, 

4)  udzielania uczniom wsparcia i indywidualnych konsultacji,  

5)  brać udział w zebraniach Rady Pedagogicznej, zebraniach z rodzicami, 

doskonaleniu wewnątrzszkolnym, zebraniach zespołów przedmiotowych, 

współudziału w wyborach i działaniach organów szkoły, 

6)  przechowywać prace klasowe z poszczególnych przedmiotów do końca każdego  

roku szkolnego. 

7)  Przestrzegać regulaminów obowiązujących w szkole oraz zarządzeń dyrektora 

szkoły.  

§ 25 

WYCHOWAWCA 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu 

nauczycielowi uczącemu ten oddział zwanemu wychowawcą. 

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

wychowawca opiekował się danym odziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. W szczególnie uzasadnionym przypadku dopuszcza się zmianę wychowawcy oddziału 

na wniosek złożony do dyrektora szkoły i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 



Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Rychnowie 

 

 33 

4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy, powinny być dostosowane do 

wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

5. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami szkoły, 

a w szczególności: 

1)  tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, 

2)  przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

3)  utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów i współpraca z nimi. 

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

1) poznać warunki życia i nauki swoich wychowanków, 

2) utrzymywać stały i systematyczny kontakt z innymi nauczycielami w celu 

koordynacji oddziaływań wychowawczych, 

3) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów 

wychowawczych, 

4) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków, 

5) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia, 

6) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji                       

i poszanowaniu godności osoby, ludzi, z zachowaniem dyskrecji w sytuacjach 

tego wymagających, 

7) zapoznać rodziców z WSO zawartym w Statucie, 

8) zapoznać rodziców ze Statutem oraz innymi dokumentami dotyczącymi 

przebiegu pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej.  

9) udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia się dziecka. 

10) Prowadzenie dokumentacji z obserwacji postępów dziecka pod kątem 

dojrzałości szkolnej, która powinna być dostarczona rodzicom do końca 

kwietnia roku szkolnego poprzedzającego nowy rok szkolny, 

7. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
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8. Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej     

i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych 

placówek i instytucji naukowo-oświatowych.  

9. W przypadku długotrwałej choroby, urlopu macierzyńskiego itp. wychowawstwo 

może otrzymać inny nauczyciel, uczący w tym oddziale. 

10. Na umotywowany wniosek rodziców i uczniów danej klasy Rada Rodziców może 

wystąpić do Dyrektora Szkoły z prośbą o zmianę wychowawcy (decyzję swą Dyrektor 

musi podjąć w ciągu 14 dni po wpłynięciu wniosku).  

11.   Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić także z powodu wypadków losowych 

bądź z inicjatywy Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady 

Rodziców. 

12. Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor i jest ona ostateczna. 

§ 26 

  Pedagog szkolny, logopeda, bibliotekarz, wychowawca świetlicy   

1. Do zadań pedagoga  należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:  

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, 

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

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych 

potrzeb, 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców                     

i nauczycieli, 

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających                            

z programu wychowawczo-profilaktycznego, 

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, 

rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia, 

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

się w trudnej sytuacji życiowej, 

8) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom 

realizującym indywidualny program lub tok nauki, 

9) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego 

ewaluacji, 

10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających                    

z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 
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11) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie, 

12) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opatówku i poradniami 

specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących, 

13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-

wychowawczymi. 

14) sporządzenie na każdą radę plenarną sprawozdania ze swojej działalności wraz 

z wnioskami i rekomendacjami do dalszej pracy oraz zapoznanie rady pedagogicznej 

z dokumentem.   

2. Do zadań logopedy należy w szczególności:  

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy 

głośnej i pisma, 

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

pomocy logopedycznej, 

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

stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma, 

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

przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne, 

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli, 

6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia, 

7) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego 

ewaluacji, 

8) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających                   

z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

9) sporządzenie na każdą radę plenarną sprawozdania ze swojej działalności wraz 

z wnioskami i rekomendacjami do dalszej pracy oraz zapoznanie rady pedagogicznej 

z dokumentem.   

 

3.  Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:  

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji                  

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania                       

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, 

5) udzielanie informacji bibliotecznych, 

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego, 
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8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego, 

9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 

10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów. 

4. Nauczyciel świetlicy realizuje następujące zadania:  

1) zapewnia bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców, 

2) organizuje pomoc w nauce i tworzy warunki do nauki własnej, 

3) organizuje pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką, 

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

5) rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich 

zamiłowań i uzdolnień, 

6) kształtuje nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze, 

7) upowszechnia kulturę zdrowotną i kształtuje nawyki higieny, czystości oraz dbałości     

o zachowanie zdrowia, 

8) rozwija samodzielność, samorządność i społeczną aktywność, 

9) sporządza na każdą radę plenarną sprawozdanie ze swojej działalności wraz 

z wnioskami i rekomendacjami do dalszej pracy oraz zapoznaje radę pedagogiczną 

z dokumentem.   

 

§ 27 

1. W szkole działa zespół wychowawczy klas, składający się z ze wszystkich wychowawców, 

który powołany jest do rozwiązywania problemów wychowawczych wynikających                             

z bieżących problemów uczniów. Do zespołu wychowawczego należy także pedagog.  

 

2. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności: 

1) ustalanie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę     

potrzeb, 

2) opracowywanie planów, programów, rozkładów nauczania i strategii pracy z uczniami 

danego oddziału z uwzględnieniem korelacji treści edukacyjnych, 

3) ocena sytuacji wychowawczej szkoły, 

4) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów, 

5) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej, 

     6) opracowanie programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły i jego stała ewaluacja. 

7) opracowanie kalendarza imprez w danym roku szkolnym. 

3. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi  przewodniczący zespołu, którego powołuje dyrektor 

szkoły na wniosek zespołu.  

4. Przewodniczący zespołu wychowawczego sporządza na każdą radę plenarną sprawozdanie 

z pracy zespołu wraz z wnioskami i rekomendacjami do dalszej pracy oraz zapoznaje radę 

pedagogiczną z dokumentem.  
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§ 28 

1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. 

3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów 

badania wyników nauczania, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia. 

4. Przewodniczący zespołu sporządza na każdą radę plenarną sprawozdanie z pracy zespołu 

wraz z wnioskami i rekomendacjami do dalszej pracy oraz zapoznaje radę pedagogiczną 

z dokumentem.  

 

§ 29 

Pracownicy niepedagogiczni 

1.  W szkole  zatrudnia się pracowników  administracyjnych i obsługowych. Grupa ta podlega 

przepisom Kodeksu Pracy i innym zarządzeniom. 

2.  Do zadań pracowników administracji i obsługi należy w szczególności: 

1) troska o bezpieczeństwo dzieci poprzez sprawną organizację pracy, 

przestrzegania przepisów oraz zasad bhp, 

2) rzetelne wykonywanie obowiązków –zgodnie z przydziałem czynności, 

3) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, 

4) przestrzeganie tajemnicy służbowej, 

5) przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.  

 

3. W szkole zatrudnia się sekretarkę, której stanowisko pracy znajduje się w sekretariacie.  

4. Bezpośrednim przełożonym sekretarki jest dyrektor szkoły.  

5. Zakres obowiązków sekretarki określony jest w załączniku do umowy o pracę.  
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                                                       ROZDZIAŁ VI 

                          UCZNIOWIE I RODZICE 

§ 30 

Uczniowie szkoły 

1. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje wszystkich uczniów z początkiem roku 

szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, 

zamieszkujących ustalony dla tej szkoły obwód. Na wniosek rodziców naukę w szkole 

podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy              

6 lat. 

2. Dyrektor może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeśli warunki organizacyjne na to 

pozwalają. 

3. Na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

dyrektor może wyrazić zgodę na: 

a) odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego do końca roku 

szkolnego, 

b) zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego. 

4. Uczniowie podlegają obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia. 

5. Dyrektor szkoły może zorganizować nauczanie programem szkoły specjalnej dla 

uczniów upośledzonych w stopniu lekkim, po uprzednim zasięgnięciu opinii poradni 

psychologiczno - pedagogicznej. 

§ 31  

1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej, 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy, uzależnieniami, 

demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej oraz poszanowania, 

godności i nietykalności osobistej, 
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3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-

wychowawczym, 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia 

szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra 

innych osób, 

5) zapoznania się z programami nauczania, z ich treścią, celem i stawianymi 

wymogami, oraz do uzyskania od nauczycieli i wychowawców niezbędnych 

informacji o formach poszerzenia i pogłębienia swoich wiadomości                             

i umiejętności, 

6) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce 

i zachowaniu, 

7) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie 

się w organizacjach szkolnych, np. samorządzie szkolnym, szkolnym klubie 

wolontariatu,  

8) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi szkoły, 

9) rozwijania swoich zainteresowań i talentów, poprzez udział w zajęciach kół 

przedmiotowych, oraz innych zajęciach rozwijających osobowość                                                   

i poprawiających wyniki w nauce, 

10) zapoznania się z ocenami klasyfikacyjnymi oraz odwołania się od ustalonych 

ocen w terminie i trybie, który określa szkolny system oceniania, 

11) rozstrzygania sporów na terenie szkoły na zasadach negocjacji, porozumienia                        

i wzajemnego poszanowania stron, 

12) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych 

imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami, 

13) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego, 

14) wyboru nauczyciela pełniącego rolę rzecznika praw ucznia, 

2. W przypadku naruszenia praw ucznia skargi mogą złożyć: 

1) uczeń do samorządu uczniowskiego, wychowawcy, rzecznika praw ucznia, 
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dyrektora szkoły, 

2) rodzic (prawny opiekun) do wychowawcy, rzecznika praw ucznia, dyrektora 

szkoły, 

3) wychowawca do dyrektora szkoły, 

4)  rzecznik praw ucznia do dyrektora szkoły, 

5) członkowie samorządu uczniowskiego do opiekuna samorządu,  rzecznika 

praw ucznia, dyrektora szkoły. 

3. Składanie skarg odbywa się w formie: 

1) ustnej (organy odwoławcze sporządzają notatkę z przeprowadzonej rozmowy), 

2) pisemnej. 

4. Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw ucznia  

1) Skargi rozpatruje dyrektor szkoły wraz z powołanym zespołem, w skład 

którego wchodzą: 

a) dyrektor szkoły  

b) wychowawca klasy 

c) opiekun samorządu uczniowskiego 

d) rzecznik praw ucznia (jeśli został powołany).  

2) W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia stosowną decyzję 

podejmuje dyrektor szkoły, 

3) Dyrektor szkoły udziela osobie zainteresowanej odpowiedzi pisemnej                        

w terminie 14 dni od daty wpłynięcia skargi, 

4) Wszystkie złożone skargi i sposoby ich załatwienia są dokumentowane. 

§ 32 

1. Uczeń ma obowiązek: 

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach, przybywać na nie 

punktualnie, przygotowywać się do nich oraz właściwie zachowywać się w ich 
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trakcie, 

2) przynosić od rodziców usprawiedliwienia za nieobecności w szkole. 

3) przestrzegać zasad kultury, współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli 

i innych pracowników szkoły, 

4) przestrzegać zasad bezpieczeństwa w trosce o własne życie, zdrowie 

i higieniczny rozwój, nie stwarzać sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu 

innych, 

5) zachować się w każdej sytuacji w sposób godny ucznia, postępować zgodnie 

z normami przyjętymi w szkolnej społeczności, 

6) szanować poglądy i przekonania innych ludzi, 

7) szanować pracę własną, pracę rodziców, wychowawców i kolegów, dbać 

o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

8) szanować i dbać o mienie szkolne służące wszystkim uczniom i pracownikom 

szkoły oraz społeczeństwu naszej gminy, 

9) szanować symbole narodowe i szkolne, 

10) dbać o honor i tradycje szkoły, 

11) w dniach uroczystości szkolnych nosić strój galowy, 

- dziewczęta czarną spódnicę minimum do kolan lub klasyczne, czarne spodnie 

i białą koszulową bluzkę,  

     -  chłopcy: ciemne spodnie lub garnitur i białą koszulę. 

 

12) dbać o staranny, estetyczny i czysty wygląd w szkole, na zajęciach 

sportowych, lekcjach w terenie i wycieczkach oraz zajęciach pozalekcyjnych. 

Dziewczęta nie mogą: ubierać do szkoły bluzek na ramiączkach lub  

z wyzywającymi dekoltami, spódniczek mini i szortów (spódnica oraz 

spodenki powinny być minimum do kolan), farbować włosów, malować 

paznokci (dozwolony lakier bezbarwny),mieć makijażu, nosić okazałej 

biżuterii.  

Chłopcy nie mogą: ubierać do szkoły szortów (spodenki powinny być 

minimum do kolan) i koszulek na ramiączkach, farbować włosów, nosić 
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okazałej biżuterii.  

 

                     Każdy uczeń po zajęciach sportowych ma obowiązek zmiany stroju. 

 

13) podporządkować się zaleceniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz 

ustaleniom samorządu uczniowskiego. 

14) podporządkować się zakazowi korzystania z telefonów komórkowych oraz 

innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć; uczniów obowiązuje 

bezwzględny zakaz filmowania, nagrywania, robienia zdjęć podczas lekcji 

i przerw,  

15) korzystać z pomieszczeń i sprzętu szkolnego zgodnie z ich przeznaczeniem                  

i  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz obowiązujących regulaminów. 

2. Za szczególne osiągnięcia ucznia w nauce i zachowaniu oraz pracy społecznej uczeń 

może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) pochwała w obecności uczniów klasy przez nauczyciela lub wychowawcę, 

2) wyróżnienie na uroczystości szkolnej lub apelu przez dyrektora lub 

nauczyciela w obecności społeczności szkolnej, 

3) list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce i w zachowaniu oraz list 

gratulacyjny dla rodziców absolwenta, przyznawane przez radę pedagogiczną, 

nagrodę dyrektora szkoły, za szczególne osiągnięcia ucznia w konkursach 

wiedzy, artystycznych i sportowych oraz promocji szkoły, 

4) uczeń, który uzyskał wyróżnienie, o którym mowa w pkt.3, oraz 4, może 

otrzymać nagrodę rzeczową ufundowaną ze środków rady rodziców, jeśli 

organ ten podejmie uchwałę w tej sprawie, 

§ 33 

1. Środki wychowawcze podejmowane przez szkołę : 

1) odwiedziny w domach rodzicielskich- ustalenie form oddziaływań i pomocy 

wychowawczej, 

2) przeprowadzanie indywidualnych rozmów wychowawczych z uczniem przez 

wychowawcę i dyrektora szkoły, 
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3) rozmowy z rodzicami,  

2. Za zachowanie niezgodne ze statutem i wewnętrznymi regulaminami szkoły, wobec 

ucznia mogą być stosowane kary: 

1) ustne upomnienie ucznia wobec klasy, 

2) upomnienie ucznia z jednoczesnym wpisaniem do dziennika, 

3) wykluczenie z uczestnictwa w wycieczkach wyjazdowych, imprezach 

klasowych i szkolnych,  

4) rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą  w obecności rodziców, 

5) wyłączenie ucznia z udziału w reprezentacji szkoły (konkursy, zawody) na 

wniosek wychowawcy, 

6) upomnienie udzielone przez dyrektora szkoły na apelu wobec społeczności 

szkolnej, 

7) nagana udzielona przez dyrektora szkoły na wniosek szkolnej komisji 

wychowawczej z jednoczesnym dołączeniem notatki do akt ucznia                              

i powiadomieniem rodziców oraz społeczności szkoły, 

8) na wniosek szkolnej komisji wychowawczej przeniesienie ucznia do innej 

(równorzędnej) klasy uchwałą rady pedagogicznej, 

9) przeniesienie ucznia do innej szkoły, 

6. Kar wymienionych w ust. 2 pkt 1-5 udziela wychowawca. 

7. Kar wymienionych w ust. 2 pkt 6-9 udziela dyrektor szkoły na wniosek szkolnej komisji 

wychowawczej. 

8. W przypadku włączenia lub używania przez ucznia podczas zajęć telefonu 

komórkowego lub innego urządzenia, nauczyciel prowadzący zajęcia dokonuje 

stosownego wpisu do dziennika lekcyjnego oraz nakazuje wyłączenie telefonu lub 

innego urządzenia.  

9. Przeniesienia ucznia do innej szkoły dokonuje kurator oświaty na wniosek dyrektora 

szkoły. 

10. Wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły dyrektor kieruje w przypadku, gdy 
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uczeń w sposób rażący naruszał postanowienia statutu lub wewnętrznych regulaminów 

szkoły i uczęszczając do szkoły wywiera demoralizujący wpływ na uczniów, a podjęte 

środki wychowawcze i zastosowane uprzednio kary nie przyniosły rezultatów w postaci 

poprawy zachowania. Są  to następujące przypadki:  

 

a) stosowanie przemocy wobec innych uczniów oraz pobicia zagrażające życiu                             

i zdrowiu drugiej osoby, 

b) dokonanie udowodnionej kradzieży na terenie szkoły, 

c) wulgarne zachowanie w stosunku do innych uczniów, nauczycieli  oraz  

pracowników szkoły, 

d) wandalizm, 

e) ciągłe opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia, 

f) zachowanie demoralizujące, m.in. spożywanie alkoholu, palenie papierosów i e-

papierosów, zażywanie narkotyków i innych środków psychoaktywnych. 

     8.  W przypadku stwierdzenia poważnych zachowań demoralizujących, wymienionych 

w szczególności w pkt. 7 ust. a, b, f dyrektor szkoły powiadamia nie tylko rodziców, ale także 

odpowiednie służby i instytucje, np. policję.  

  

§ 34 

1. Tryb odwołania się od kary: 

1)  uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie), wychowawca, samorząd uczniowski 

ma prawo odwołania się od ustalonej kary w ciągu 7 dni od jej ogłoszenia do 

osoby bądź organu, który udzielił kary, 

2. Tryb postępowania w przypadku odwołania się od kary: 

1)  rozpatrzenie wniosku odwoławczego 

2)  przeanalizowanie zasadności kary w świetle przepisów prawa, w szczególności 

statutu, 

3)  udzielenie niezwłocznie odpowiedzi o utrzymaniu bądź odwołaniu kary, 

udzielenie odpowiedzi pisemnej w terminie 2 tygodni od daty wpłynięcia 

wniosku odwoławczego, 

4)  odwołanie kary ogłasza uczniowi osoba (lub organ) orzekająca uprzednio 
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udzielenie kary, w obecności tych samych osób oraz w podobnych 

okolicznościach. 

§ 35 

Bezpieczeństwo i zdrowie uczniów 

1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za 

bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza 

szkołą, organizowanych przez nią. 

2. Uczniowie  uczęszczający do szkoły w każdym roku szkolnym mogą zostać 

ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia ponoszą 

rodzice. Decyzję o objęciu uczniów ubezpieczeniem podejmują rodzice. 

Ubezpieczenie jest dobrowolne, a jego brak nie może ograniczać praw ucznia, np. do 

udziału w szkolnych wycieczkach.  

 

3. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez: 

a) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach 

dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji, 

b) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania 

im, 

c) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są 

zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły), 

d) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów 

stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, 

e) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, 

f) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych 

zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie 

dla zdrowia lub życia uczniów, 

4. Nauczyciel może zwolnić dziecko z lekcji w uzasadnionych przypadkach, na pisemną 

prośbę rodzica lub gdy rodzic osobiście odbiera dziecko ze szkoły. 

 

5. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy,  w razie potrzeby wezwać 

pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy zgłosić dyrektorowi szkoły). 
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6. Dyrektor za zgodą  organu prowadzącego może w nagłych wypadkach zagrażających 

zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów  zawiesić zajęcia na czas oznaczony. 

§ 36 

Bezpieczeństwo na wycieczce i imprezach krajoznawczo-turystycznych 

1. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel szkoły, 

a w wyjątkowych wypadkach osoba dorosła przeszkolona i znająca odpowiednie 

przepisy (kwalifikacje potwierdzone dokumentem). 

2. Opieka nad grupami uczniowskimi powinna być zorganizowana według odrębnych 

przepisów. 

3. Na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki w granicach miasta) oraz w imprezie 

turystycznej kierownik musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych 

uczniów na piśmie. 

4. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki 

przez opiekuna i zatwierdzenia karty przez dyrektora szkoły. 

5. Kierownikiem wycieczki powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem 

szkoły inna pełnoletnia osoba  posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, 

przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, 

instruktora krajoznawstwa lub zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników 

wycieczek szkolnych. 

6. Kierownikiem obozu wędrownego powinien być nauczyciel posiadający 

zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników obozów. Opiekunem grupy zaś 

może być każda osoba pełnoletnia (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły). 

7. Szczegółową organizację i przebieg wycieczek określa odrębny regulamin 

obowiązujący w szkole. 

    

§ 37 

Bezpieczeństwo w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym 

1. W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel zobowiązany jest do: 

1) kontroli sprawności sprzętu sportowego przed zajęciami, 
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2) zadbania o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów na lekcji              

i w szatni przed lekcją, 

3) dostosowania wymagań i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów, 

4) zapewnienia uczniowi asekuracji w czasie ćwiczeń na przyrządach, 

5) zabezpieczenia szatni przy sali gimnastycznej w czasie trwania zajęć 

edukacyjnych. 

2. Nauczyciel opiekujący się uczniami na krytej pływalni zobowiązany jest do: 

1) zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu na terenie szkoły, 

2) sprawdzenia obecności, 

3) Właściwego nadzoru w czasie przejazdu na basen, 

4) zapoznania i przestrzegania regulaminu pływalni, 

5) zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu na terenie pływalni, 

6) właściwego nadzoru w czasie powrotu do szkoły. 

3. Szczegółowe zasady korzystania z boiska i sali gimnastycznej określają odrębne 

regulaminy obowiązujące w szkole. 

§ 38 

Dyżury międzylekcyjne 

1. Nauczyciel pełni dyżur, wg grafiku znajdującego się w pokoju nauczycielskim,                    

w czasie, którego: 

1) odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, a w razie nieszczęśliwego 

wypadku udziela natychmiastowej pomocy, powiadamia dyrektora szkoły, 

a po skończonym dyżurze - rodziców, 

2) rozpoczyna i kończy dyżur punktualnie w czasie i miejscu wyznaczonym     

w planie dyżurów, 

3) pierwszy dyżur rozpoczyna się o godz. 7. 45, 

4) dyżur pełni aktywnie, śledzi czynności uczniów, zwraca uwagę uczniom, 
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aby nie biegali, nie hałasowali, nie popychali się, nie wychylali z okien, nie 

zaśmiecali podłóg, nie przebywali bez potrzeby w ubikacjach, nie niszczyli 

roślin, 

5) odpowiada za stan urządzeń w miejscu dyżurów, 

6) pilnuje czystości, 

2. W czasie nieobecności nauczyciela dyżurującego jego obowiązki przyjmuje 

nauczyciel, któremu powierzono zastępstwo. 

3. Miejsce dyżuru wolno opuścić po zorganizowaniu zastępstwa. 

4. Szczegółowe zasady prowadzenia dyżurów w szkole  określa odrębny regulamin 

obowiązujący w szkole. 

§ 39 

1. Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji rodzinnej (losowej) mogą otrzymać 

pomoc. W tym celu: 

1) wychowawca przeprowadza wywiad z rodzicem, ustalając formę 

potrzebnej pomocy, 

2) dyrektor wnioskuje do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie 

pomocy finansowej lub rzeczowej, 

3) dyrektor lub wychowawca wnioskuje do rady rodziców o udzielenie 

pomocy finansowej lub rzeczowej, 

4) wychowawca  otacza szczególną opieką dzieci z tych rodzin. 

2. W przypadku stwierdzenia takich patologii jak: narkomania, alkoholizm, kradzieże, 

wagary, ucieczki z domu, itp. wychowawca kontaktuje się z rodzicami ucznia, 

współpracuje z pielęgniarką, oraz inspektorem do spraw nieletnich komendy policji. 

§ 40 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:  

1)  dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowywania ich 

dzieci, 

2)  rzetelnej informacji o postępach i ocenach nauki i zachowania dziecka,  
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3)  wsparcia ze strony szkoły w razie problemów wychowawczych,  

4)  partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich 

przedstawicieli na sprawy szkoły.  

2. Rodzice (prawni opiekunowie)  mają obowiązek:  

1)  wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności 

dziecka i nie zaniedbywać ich,  

2)  poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci, tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły 

skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania, 

3)  dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły: 

a) w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych rodzice 

(prawni opiekunowie) zobowiązani są usprawiedliwiać tę nieobecność 

w formie pisemnej najpóźniej w ciągu dwóch tygodni po powrocie 

dziecka do szkoły,  

b) w przypadku nieobecności dziecka w szkole dłuższej niż tydzień, 

rodzice (prawni opiekunowie) maja obowiązek powiadomić o tym 

fakcie wychowawcę, 

4)  angażować się, jako partnerzy w działania szkoły, brać aktywny udziału                         

w wyborach i współdziałać w organach szkoły, informować wychowawcę 

o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i  zachowanie dziecka. 
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ROZDZIAŁ VII 
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA   

§ 41 

 

1. Przy ocenianiu, klasyfikowaniu oraz promowaniu uczniów stosowane są zasady:  

a. jawności wymagań edukacyjnych (zakresu tematyki) oraz umotywowanej oceny,  

b. ustalenia wewnątrzszkolnego systemu oceniania,  

c. dostosowania oceny do zakresu umiejętności oraz rozwoju psychofizycznego 

ucznia.  

d. bieżącego informowania rodziców, lub opiekunów prawnych, ucznia o postępach 

i trudnościach w nauce.  

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

1) Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.  

2)  Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego 

rodzicom na terenie szkoły.  

3) Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego oraz egzaminu poprawkowego, oraz inna dokumentacja 

dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego 

rodzicom.   

3. Ocena  spełnia  dwie  zasadnicze  funkcje;  

a) klasyfikacyjną: 

- różnicowanie i uporządkowanie wiedzy i umiejętności na danym etapie rozwoju, 

- ocenianie poziomu wiedzy i selekcjonowanie uczniów, 

b) diagnostyczną: 

- określenie poziomu rozwoju osiągnięć ucznia, 

- porównanie, określenie, planowanie procesu nauczania, 

-monitorowanie, motywowanie, stymulacja uczniów, 

-uzyskanie informacji zwrotnej (uczeń - nauczyciel -rodzic), 

- wypracowanie odpowiednich strategii w pracy z uczniem, 

-samokontrola nauczyciela. 

 

4. W klasach I-III oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze 

wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych 
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oraz a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania określa § 45. 

 

5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące oraz śródroczne i roczne 

oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz a także śródroczna i roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania określa § 46. 

 

6. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania, promowania oraz 

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów stanowi integralną część statutu.  

§42 

Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 

1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz 

zachowanie ucznia.              

2. Ocenianie stanowi zwartą informację na temat osiągnięć edukacyjnych oraz zachowaniu 

ucznia za miniony okres nauki. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na 

rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających                          

z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole 

programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 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 statucie szkoły. 

 

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

wewnątrzszkolnego. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

 

⎯ informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz o postępach w tym zakresie; 

⎯ rozpoznawanie indywidualnych potrzeb każdego ucznia i wspieranie jego kariery 

szkolnej, 

⎯ udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
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⎯ uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności, 

przewidzianych programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie, 

⎯ motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

⎯ okresowe (roczne) podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określanie na tej 

podstawie stopnia opanowania przez ucznia materiału programowego, 

przewidzianego na dany okres; 

⎯ dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji                             

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 

ucznia;  

⎯ umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - 

wychowawczej. 

 

    4.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

⎯ formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

⎯ ustalanie kryteriów oceny zachowania; 

⎯ ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, według skali i w formach określonych w  § 46 i § 50;; 

⎯ ocenianie bieżące według skali i form przyjętych w szkole (klasy I –III); 

⎯ przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

⎯ ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której 

mowa w § 46 i § 50; 

⎯ ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

⎯ ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 

4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich         

rodziców (prawnych opiekunów) o: 
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⎯ wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania; 

⎯ sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

⎯ warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

(semestralnej)oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

 

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

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

⎯ warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

⎯ warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

⎯ skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

pisemnie ustaloną ocenę z zajęć edukacyjnych i zachowania. Na wniosek ucznia lub jego 

rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz 

inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub 

jego rodzicom (prawnym opiekunom).  

 

§43 

Klasyfikacja  i   promocja 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania 

ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły - śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem 
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indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie 

odrębnych przepisów oraz okresowym podsumowaniu zachowania ucznia. 

 

3. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjny                           

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z  § 45. 

 

4. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,                          

z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na 

podstawie odrębnych przepisów oraz okresowym podsumowaniu zachowania ucznia w 

danym roku szkolnym, a także ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

 

5. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych                          

w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz 

ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

 

6. W trakcie trwania roku szkolnego dokonywana będzie jedna klasyfikacja śródroczna. 

7. Jedna klasyfikacja śródroczna obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

zachowania przeprowadzona będzie pod koniec pierwszego okresu nauki.  

8. Klasyfikacja roczna obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania 

przeprowadzona będzie w czerwcu zgodnie z aktualnym rozporządzeniem o organizacji 

roku szkolnego. 

9. Na klasyfikację końcową (dotyczy uczniów klas VIII) składają się oceny wszystkich 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania, uzyskane przez 

ucznia jako roczne, w klasie programowo najwyższej. 
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10. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla 

niego na podstawie odrębnych przepisów  oraz zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym. 

11. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy 

lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych 

opiekunów) 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 szkolnym treści 

nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

 

12. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,                                

z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w kolejnym punkcie.  

 

13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej rada pedagogiczna 

może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do  klasy programowo 

wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, pod  warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze 

szkolnym planem  nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze 

programowo  wyższym).  

 

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

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem.  

 

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

średniej ocen, o której mowa w ust. 10, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych 

zajęć. 
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§44 

Ustalanie ocen klasyfikacyjnych 

1.  Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z obowiązkowych i zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne,                   

a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania -wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, zgodnie                  

z procedurą i kryteriami zawartymi w  § 46; 

 

2. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia 

edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr 

programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły. 

 

3. Ocena zachowania ustalana jest przez wychowawcę klasy zgodnie z procedurą                            

i kryteriami zawartymi w  § 46. 

 

4. Sformułowanie i wpisanie do dziennika ocen z zajęć edukacyjnych obowiązkowych 

i dodatkowych oraz ocen zachowania dokonywane jest na tydzień przed klasyfikowaniem 

rocznym i śródrocznym.  

 

5. W przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania w trybie niezgodnym z przepisami prawa, rodzice (prawni 

opiekunowie) mogą odwołać się do dyrektora szkoły. Szczegółowe warunki i tryb 

odwołania określa  § 54. 

 

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i   ponadwojewódzkim                 

w szkole podstawowej  otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną 

(semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub 

finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej 
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(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 

edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

7. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić  o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po 

zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

 

§ 45 

Ocenianie w klasach I-III 

 

1. W klasach I – III  szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych są ocenami opisowymi. 

 

2. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 1, 

uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości umiejętności z zakresu 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu 

edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane                            

z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

 

3. Ocena obejmuje opis zachowania i osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

obowiązkowych. 

 

4. W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę: 

⎯ słowną wyrażoną ustnie  

⎯ pisemną  

⎯ opisową 

⎯ wyrażoną  za pomocą skali punktowej od  1 do  6  (do której można stosować 

znaki „+” i „-”  ) 

 

5. Kryteria wymagań na poszczególne oceny wg skali punktowej od 1do 6 
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6 pkt. otrzymuje uczeń, który odznacza się specjalnymi zainteresowaniami. Posiada  pełny 

zasób wiedzy określony programem nauczania oraz / lub wiedzą znacznie wykraczającą poza 

program nauczania. Obejmuje treści stanowiące efekt samodzielnej pracy. Uczestniczy                     

w szkolnych, pozaszkolnych konkursach, olimpiadach przedmiotowych. Umiejętnie 

wykorzystuje  wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych. Pracuje systematycznie jest 

aktywny na lekcjach, wykonuje dodatkowe zadania wykraczające poza obowiązkowe 

czynności procesu lekcyjnego. 

 

5 pkt.  otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres treści określonych programem. Posiada 

wiedzę uzyskaną w wyniku rozwijania dodatkowym zainteresowaniem przedmiotem oraz 

umiejętność korzystania z różnych źródeł. Uczestniczy w szkolnych konkursach. Posiada 

umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach poznawczych. Pracuje 

systematycznie i aktywnie bierze udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz 

dobrowolnie wykonuje różne prace związane ze zdobywaniem i integracją zdobytej wiedzy. 

 

4 pkt. otrzymuje uczeń, który opanował treści istotne w strukturze przedmiotu w zakresie 

przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych. Wykazuje się 

umiejętnością stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, według wzorów znanych                    

z lekcji i podręczników. Jest aktywny na lekcjach i wykonuje zadania związane z procesem 

lekcyjnym oraz dodatkowo wynikające ze specyfiki danego przedmiotu. 

 

3 pkt. otrzymuje uczeń, który opanował  podstawowy zakres wiedzy i umiejętności określone 

programem nauczania w danej klasie. 

 

2 pkt. otrzymuje uczeń który ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych                     

w podstawach programowych, ale nie przekreślają one możliwości uzyskania przez niego 

podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki.  

 

1 pkt. otrzymuje uczeń, który ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych                  

w podstawach programowych, których zakres nie rokuje możliwości uzyskania przez niego 

podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki. Mimo znaczącej pomocy 

nauczyciela nie potrafi rozwiązać najprostszych zadań.  
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6. Przy ocenianiu prac pisemnych( prac klasowych, sprawdzianów, testów i kartkówek) 

przyjmuje się następujące przeliczenie procentowe na ocenę wg skali punktowej:  

 

- 6 - 95%-100%,  

- 5 - 85% - 94%,  

- 4 - 70% - 84%,  

- 3 - 50% - 69%,  

- 2 - 35% - 49%,  

- 1 -  34% - 0% 

 

7. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z  religii i języka angielskiego stosuje się ocenę wyrażoną 

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

8.  Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są 

ocenami opisowymi. 

9. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:  

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia,  

b) zachowanie ucznia. 

 

10. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej                           

w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, 

uwzględniających tę podstawę.  

 

11.  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.   

 

12. Nauczyciele klas I - III na początku każdego roku szkolnego (termin: do końca września) 

informują dzieci i ich rodziców (prawnych opiekunów) o kryteriach wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i sposobach 

oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów:  
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a. dzieci w zespole klasowym - w trakcie zajęć edukacyjnych,  

b. rodziców (prawnych opiekunów) - podczas zebrania organizacyjno-

informacyjnego. 

13. Bieżące ocenianie uczniów rejestrowane jest przez każdego nauczyciela w dzienniku 

lekcyjnym według skali i symboliki przyjętej przez wszystkich nauczycieli klas I – III.                 

W ocenianiu bieżącym uwzględnia się wysiłek ucznia i osiągnięte przez ucznia efekty 

pracy.  

 

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

należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie 

się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

 

§ 46                                                         

Ocenianie w klasach IV-VIII 

1. Ocenianie bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i klasyfikacyjne roczne w klasach IV-VIII 

wyrażane jest w stopniach wg następującej skali: 

6 – celujący   cel. 

5 – bardzo dobry  bdb. 

4 – dobry   db. 

3 – dostateczny  dst. 

2 – dopuszczający  dop. 

1 – niedostateczny  ndst. 

 

2. Przy stopniach cyfrowych w ocenianiu bieżącym można stosować plusy i minusy. 

 

3. Przy ocenianiu prac pisemnych (prac klasowych, sprawdzianów, testów i kartkówek) 

przyjmuje się następujące przeliczenie procentowe punktów na stopień:  

 

- celujący 95%-100%,  

- bardzo dobry 85% - 94%,  

- dobry 70% - 84%,  

- dostateczny 50% - 69%,  
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- dopuszczający 35% - 49%,  

- niedostateczny  34% - 0% 

 

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

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę, a sprawdzone i ocenione pisemne prace są udostępniane wnioskującym. 

 

6. Kryteria wymagań na poszczególne stopnie. 

 

celujący 

           Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który odznacza się specjalnymi  zainteresowaniami. 

Posiada pełny zasób wiedzy określony programem nauczania oraz  niekiedy wiedzę 

znacznie wykraczającą poza program nauczania. Obejmuje treści stanowiące efekt 

samodzielnej pracy. Uczestniczy w szkolnych, pozaszkolnych konkursach, 

olimpiadach przedmiotowych. Umiejętnie wykorzystuje  wiedzę w nowych sytuacjach 

poznawczych. Pracuje systematycznie jest aktywny na lekcjach, wykonuje dodatkowe 

zadania wykraczające poza obowiązkowe czynności procesu lekcyjnego. 

bardzo dobry 

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres treści określonych 

programem. Posiada wiedzę uzyskaną w wyniku rozwijania dodatkowym 

zainteresowaniem przedmiotem oraz umiejętność korzystania z różnych źródeł. 

Uczestniczy w szkolnych konkursach. Posiada umiejętność zastosowania zdobytej 

wiedzy w nowych sytuacjach poznawczych. Pracuje systematycznie i aktywnie bierze 

udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz dobrowolnie wykonuje różne 

prace związane ze zdobywaniem i integracją zdobytej wiedzy. 

dobry 

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował treści istotne w strukturze przedmiotu 

w zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych. 

Wykazuje się umiejętnością stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, według 

wzorów znanych z lekcji i podręczników. Jest aktywny na lekcjach i wykonuje 

zadania związane z procesem lekcyjnym oraz dodatkowo wynikające ze specyfiki 

danego przedmiotu. 
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dostateczny 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym 

wymagań zawartych w podstawach programowych. 

dopuszczający 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który ma braki w wiadomościach 

i umiejętnościach określonych w podstawach programowych, ale nie przekreślają one 

możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu 

dalszej nauki.  

niedostateczny 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który ma braki w wiadomościach 

i umiejętnościach określonych w podstawach programowych, których zakres nie 

rokuje możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu 

w ciągu dalszej nauki.  

 

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki i  zajęć 

artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia                

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 

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

promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

 § 47 

Formy sprawdzania i oceniania 

1. Formy sprawdzania i ich ilość w semestrze 

a) Formy ustne: 

⎯ wypowiedzi na określony temat, 

⎯ aktywność. 

b) Formy pisemne: 

⎯ prace klasowe, 

⎯ prace domowe, 
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⎯ sprawdziany, testy, 

⎯ kartkówki, 

⎯ opracowania, referaty. 

c) Formy sprawnościowe 

⎯ problemowe (doświadczalne), 

⎯ praktyczne m.in. twórcze (wytwory), 

1. Ilość ocenionych form w semestrze przyjętych ogólnie (szczegóły w PZO) 

a) testy    1 – 3 

b) prace klasowe   1 – 6 

c) sprawdziany   1 – 4 

d) prace domowe   1 – 4 

e) ćwiczenia problemowe  1 – 4 

f) ćwiczenia praktyczne  1 – 5 ( wytwory) 

g) aktywność    3 plusy – ocena bdb. 

h) estetyka zeszytu przedmiotowego, stroju gimnastycznego – 1 ocena w semestrze. 

 

2. Każda praca klasowa winna być zapowiedziana i poprzedzona lekcją utrwalającą, która 

określi treści i umiejętności objęte późniejszą diagnozą. 

 

3. Nauczyciel powinien z tygodniowym wyprzedzeniem odnotować w dzienniku pracę 

klasową, by uniknąć ich nagromadzenia. 

 

4. Obecność ucznia na pracach klasowych jest obowiązkowa. Jeżeli uczeń z przyczyn 

losowych nie może ich pisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie dwóch tygodni 

po przyjściu do szkoły. Termin zaliczenia uczeń ustala z nauczycielem.  

 

5. Prace pisemne opatrzone recenzją, komentarzem uczeń powinien otrzymać w okresie 

2 tygodni od ich napisania. 

 

6. W tygodniu uczeń może pisać 3 dłuższe (pisane min.1 godz. lekcyjną) zapowiedziane 

formy pisemne (jedną w danym dniu). 
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7. W ostatnich 2 tygodniach przed klasyfikacją, weryfikacja wiedzy nie powinna dotyczyć 

całego materiału, co najwyżej z 3 ostatnich lekcji z wyjątkiem sprawdzania wiedzy, 

o którym mowa w  § 55.  

 

8. Uczeń ma prawo jednorazowo poprawić każdą ocenę z prac klasowych i sprawdzianów. 

W przypadku otrzymania z poprawy niższej oceny nauczyciel odnotowuje ją w dzienniku 

lekcyjnym, jednakże decydującą jest ocena wyższa. W przypadku, gdy mimo popraw  

zdecydowaną większość ocen z obowiązkowych prac pisemnych (sprawdzianów, prac 

klasowych) stanowią oceny niedostateczne, a uczeń na miesiąc przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej jest zagrożony oceną niedostateczną z danego 

przedmiotu, nauczyciel wyznacza uczniowi dodatkowy termin na opanowanie 

i zaliczenie materiału. Ocenę z tego zaliczenia odnotowuje się w dzienniku.   

 

9. Uczeń zdobywa dodatkowe plusy za przygotowanie pomocy na lekcje, dostarczenie 

dodatkowych materiałów, eksponatów itp. Uzyskanie 3 plusów daje ocenę bdb. 

 

10. Uczeń ma prawo być 2 razy w półroczu nieprzygotowany do lekcji. Jednak swoje  

nieprzygotowanie  musi zgłosić nauczycielowi na początku lekcji, by nauczyciel mógł 

odnotować ten fakt w dzienniku znakiem „ np” lub (-). 

 

11. Jeśli uczeń nie zgłosi  nauczycielowi  faktu nieprzygotowania do lekcji otrzymuje ocenę 

niedostateczną.  

 

12. Po dłuższej (minimum tygodniowej) nieobecności w szkole uczniowi przysługują 4 dni 

na uzupełnienie zaległości, w czasie których nie jest odpytywany. 

 

13. Na weekend oraz dłuższe przerwy świąteczne nie mogą być zadawane prace domowe. 

 

14. W szkole, przy wystawianiu ocen śródrocznych oraz rocznych, nie obowiązuje średnia 

arytmetyczna oraz średnia ważona. Nauczyciel stosuje rangę ocen, biorąc pod uwagę 

wszystkie stopnie w następującej kolejności:  

 

- prace klasowe, sprawdziany,  

- testy, 
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- inne prace pisemne, np. prace stylistyczne,  

- kartkówki i odpowiedzi ustne, 

- prace domowe i projekty, 

- referaty i opracowania danych zagadnień,  

- prowadzenie zeszytu oraz zeszytu ćwiczeń,   

- aktywność,  

- inne formy podlegające ocenie.  

 

§ 48 

Zwolnienie z zajęć 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć          

z wychowania fizycznego i informatyki. 

2. Decyzję o zwolnieniu z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii                           

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii.  Rodzice (prawni opiekunowie) wnioskują do 

wychowawcy o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego                                                  

i informatyki. Wychowawca przedkłada wniosek dyrektorowi szkoły. 

3. W przypadku  jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, 

informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo  „zwolniona”. 

 

4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do 

końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 

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

z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

  

5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
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6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

§ 49 

Ocenianie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 

u którego stwierdzono  zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności 

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.  

 

2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych                      

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych                                 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

3. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, 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 przedszkolach, 

szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach; 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla 

ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; 

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

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 
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psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii 

oraz  ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na 

podstawie przepisów; 

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

psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań 

wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów. 

 

4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii 

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą". 

 

5. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej                               

o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż 

po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły 

podstawowej. 

 

6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

 

7.  W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela 

wspomagającego. 

 

8. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są 

ocenami opisowymi. 
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§ 50 

Ocena zachowania 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) aktywność na rzecz szkoły; 

4) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

5) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

8) okazywanie szacunku innym osobom; 

9) dbanie o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd. 

 

2. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz 

promocję do klasy programowo wyższej lub na ukończenie szkoły. 

 

3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa 

razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

 

4. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania 

są ocenami opisowymi. 

 

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej, ustala się według następującej skali: 

 

⎯ wzorowe;  - wz. 

⎯ bardzo dobre; - bdb. 

⎯ dobre;  - db. 

⎯ poprawne;  - pop. 

⎯ nieodpowiednie; - ndp. 

⎯ naganne,  - ng. 
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6. Ocenę zachowania uczniów ustala wychowawca klasy po wykonaniu następujących 

czynności: 

1) pisemnej samoocenie ucznia i pisemnej ocenie ucznia przez zespół klasowy, 

2) zebraniu propozycji ocen od nauczycieli uczących w danej klasie, wyrażonych 

pisemnie proponowaną oceną na liście przygotowanej przez wychowawcę 

klasy (nie później niż 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej), 

3) ocenie ucznia przez wychowawcę na podstawie zapisów w dzienniku 

lekcyjnym,  

4) ocenie ucznia przez wychowawcę za aktywność na rzecz szkoły. 

Pisemne propozycje wychowawcy, propozycje ocen innych nauczycieli oraz karta samooceny 

ucznia i karta oceny przez zespół klasowy stanowią dokumentację, którą wychowawca klasy 

przechowuje do końca roku szkolnego. 

 

7. Ustalając ocenę zachowania wychowawca bierze także pod uwagę funkcjonowanie ucznia 

w środowisku pozaszkolnym. 

8. Śródroczna ocena  zachowania jest również przewidywaną roczną oceną  zachowania.  

9. Wychowawca klasy informuje o ustalonych ocenach zachowania: 

1) innych nauczycieli podczas klasyfikacyjnego posiedzenia rady 

pedagogicznej, 

2) uczniów podczas godziny wychowawczej, podając uzasadnienie, 

3) rodziców podczas spotkania informacyjnego. 

10. Ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

11. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

odchyleń na jego zachowanie na podstawie  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej. 

12. Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i nasilenie 

zjawisk zawartych w kryteriach oceny.  

13. Za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą, która określa właściwe zachowanie i jest 

oceną pozytywną.  
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14. Wychowawca ma prawo podwyższyć ocenę zachowania, jeżeli negatywne zachowanie 

ucznia miało miejsce na początku semestru, a podjęte działania wychowawcze przyniosły 

pozytywny skutek. 

15. Uczeń, który pił alkohol, palił papierosy ( e-papierosy), zażywał dopalacze lub narkotyki 

lub inne środki psychoaktywne, dopuścił się kradzieży lub używał przemocy fizycznej 

i psychicznej (także w Internecie) może uzyskać w danym semestrze ocenę co najwyżej 

nieodpowiednią. 

16. Uczeń, który na pierwszy semestr uzyskał ocenę z zachowania nieodpowiednią lub 

naganną może na zakończenie roku uzyskać co najwyżej ocenę dobrą. 

17. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca ma obowiązek 

przedstawić pisemne uzasadnienie swojej oceny.  

18. Jeżeli uczeń popełni poważne wykroczenie w okresie pomiędzy ustaleniem oceny 

zachowania a jej zatwierdzeniem przez radę pedagogiczną, wychowawca może ocenę 

zmienić. O swojej decyzji musi poinformować ucznia i jego rodziców oddzielnym pismem 

z uzasadnieniem, którego kopię przechowuje w dokumentacji wychowawcy.  

19. W szkole obowiązują następujące kryteria ocen zachowania uczniów w klasach IV–VIII: 

 

a) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który w szczególności: 

⎯ wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest 

pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole; 

⎯ jest uczciwy – nie ściąga na sprawdzianach, przedstawia tylko prace wykonane 

samodzielnie; 

⎯ w klasowym zeszycie obserwacji w ogóle nie ma wpisów o negatywnym 

zachowaniu, na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich 

pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich 

zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią, nigdy nie używa wulgarnego 

słownictwa; 

⎯ wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska; 

⎯ jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez 

nauczyciela, szczególnie wzorowo pełni dyżury klasowe i szkolne; 

⎯ systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich 

nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, nigdy nie spóźnia 
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się na swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej na kolejne godziny 

lekcyjne; 

⎯ szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów; 

⎯ nie ulega nałogom palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków 

odurzających i szkodliwych dla zdrowia. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w szczególności: 

⎯ przestrzega regulaminu szklonego i jest systematyczny w nauce; 

⎯ chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, dokładnie 

wywiązuje się z powierzonych mu zadań przez nauczycieli; 

⎯ systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności usprawiedliwia 

w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, w semestrze ma nie więcej niż 

3 spóźnienia na pierwszą godzinę lekcyjną w danym dniu, nie spóźnia się na 

kolejne godziny; 

⎯ jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty 

z kolegami i osobami starszymi, w klasowym zeszycie obserwacji ma nie więcej 

niż 3 pisemne uwagi dotyczące zachowania nacechowane niską szkodliwością 

dla innych i siebie i są to uwagi nie powtarzające się; 

⎯ jest prawdomówny, nie oszukuje pracowników szkoły i kolegów; 

⎯ bezwzględnie szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia; 

⎯ nie ulega nałogom. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w szczególności: 

⎯ przestrzega regulaminu i pracuje na miarę swoich możliwości, 

⎯ wywiązuje się z powierzonych obowiązków; 

⎯ systematycznie uczęszcza na zajęcia, w semestrze ma nie więcej niż 

5 nieusprawiedliwionych godzin i nie więcej niż 5 spóźnień na pierwszą 

godzinę, nie spóźnia się na kolejne godziny lekcyjne; 

⎯ nie uczestniczył w kłótniach i bójkach, szczególnie z młodszymi i słabszymi; 

⎯ zachowuje się kulturalnie, w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 

5 pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu, jego zachowanie nie 

przeszkadza w pracy nauczycielom, kolegom i innym pracownikom szkoły, 

zwracane mu uwagi odnoszą pozytywny skutek; 
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⎯ szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, nie zanieczyszcza otoczenia; 

⎯ nie ulega nałogom. 

 

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który w szczególności: 

⎯ nie pracuje na miarę swoich możliwości; 

⎯ nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi; 

⎯ uczestniczył w kłótniach i konfliktach; 

⎯ w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonał naprawy lub 

w inny sposób zrekompensował szkodę; 

⎯ nieregularnie usprawiedliwia nieobecności, w semestrze opuścił bez 

usprawiedliwienia nie więcej niż 10 godzin i spóźnił się nie więcej niż 9 razy; 

⎯ w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 9 pisemnych uwag o niewłaściwym 

zachowaniu, są to uwagi powtarzające się, ale o niewielkiej szkodliwości; 

⎯ wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem, pozytywnie reaguje na 

uwagi pracowników szkoły; 

 

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który w szczególności: 

⎯ wielokrotnie dopuszczał się łamania postanowień regulaminu szkolnego; 

⎯ ma lekceważący stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów, 

⎯ ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie samego – 

przynosi niebezpieczne narzędzia, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala 

się od grupy; 

⎯ palił papierosy, e-papierosy, pił alkohol, używał innych środków 

psychoaktywnych, bądź był w ich posiadaniu 

⎯ wykazuje brak kultury – jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do 

nauczycieli, personelu szkoły lub kolegów; 

⎯ swoim zachowaniem narusza normy społeczne i obyczajowe, 

⎯ w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 15 uwag o niewłaściwym zachowaniu, 

są to uwagi powtarzające się, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu 

norm zachowania; 

⎯ w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 25 godzin, często 

spóźnia się, zwłaszcza na kolejne godziny lekcyjne w ciągu dnia; 
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⎯ nie robi nic pozytywnego na rzecz klasy. 

 

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który w szczególności : 

⎯ ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych; 

⎯ bierze udział w bójkach i kradzieżach; 

⎯ znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, 

zastraszanie (również w Internecie); 

⎯ arogancko odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły oraz koleżanek                    

i kolegów; 

⎯ rozmyślnie zdewastował mienie szkolne lub prywatne; 

⎯ palił papierosy, e-papierosy, pił alkohol, używał innych środków 

psychoaktywnych, bądź był w ich posiadaniu; 

⎯ wielokrotnie spóźnia się na zajęcia, w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia 

więcej niż 25 godzin; 

⎯ działa w nieformalnych grupach; 

⎯ nie przestrzega zarządzeń; 

⎯ utrudnia prowadzenie zajęć, 

⎯ swą postawą lekceważy honor, dobre imię szkoły i uwłacza godności ucznia; 

⎯ pozostaje pod dozorem kuratora lub Policji; 

⎯ nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych. 

                                                                                                                                                              

 

20. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania dla uczniów upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. Przy 

ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 
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§ 51 

Powiadomienie o przewidywanych ocenach  śródrocznych i rocznych 

1. Przed rocznym i śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem  rady nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować 

ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych 

(śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej 

(śródrocznej) ocenie zachowania. 

2. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej wychowawcy informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o przewidywanych ocenach niedostatecznych lub groźbie nieklasyfikowania. 

Wpisanie do e-dziennika ocen niedostatecznych musi zatem nastąpić stosunkowo 

wcześniej, tak, by wychowawca zdążył przygotować pisemne informacje dla rodziców. 

Termin wpisania do e-dziennika ww. ocen ustala dyrektor szkoły. Podpisane przez 

rodziców informacje wychowawca przechowuje do końca roku szkolnego w swojej 

dokumentacji. Przekazanie informacji musi być skuteczne.  

3. Na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem rady klasyfikacyjnej 

wychowawcy informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) 

o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej 

ocenie zachowania. Wpisanie wszystkich ocen przewidywanych do e-dziennika musi 

zatem nastąpić stosunkowo wcześniej, tak, by wychowawca zdążył przygotować pisemne 

informacje dla rodziców. Termin wpisania do e-dziennika ww. ocen ustala dyrektor 

szkoły. Podpisane przez rodziców informacje wychowawca przechowuje do końca roku 

szkolnego w swojej dokumentacji. Przekazanie informacji musi być skuteczne.  

4. Jeżeli w ciągu dwóch dni wychowawca nie uzyska pisemnego potwierdzenia otrzymania 

informacji, o której mowa w ust. 2 i 3, wysyła informację do rodziców listem poleconym 

za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 

5. Powiadomienia uczniów o przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej z zajęć 

edukacyjnych dokonuje także nauczyciel przedmiotu w formie ustnej. 

 

6. Wychowawca informuje ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanej 

rocznej ocenie zachowania poprzez ustalenie oceny śródrocznej, oraz przekazuje na 
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zebraniach informację o warunkach i trybie uzyskania oceny rocznej wyższej niż 

przewidywana. 

§ 52 

Warunki i tryb podwyższania rocznych ocen edukacyjnych 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnioskować do nauczyciela prowadzącego dane 

zajęcia edukacyjne o podwyższenie  przewidywanej oceny rocznej z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

2. Ocena klasyfikacyjna roczna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, może 

być podwyższona w przypadku gdy: 

a) przy ocenianiu nie uwzględniono w pełni kryteriów ocen, 

b) zaszły dodatkowe okoliczności lub zdarzenia uzasadniające zmianę oceny na 

wyższą; 

c) podwyższenie oceny nie będzie miało negatywnego aspektu wychowawczego; 

d) klasyfikacja roczna dokonana została niezgodnie z procedurami określonymi 

w Statucie. 

 

3. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie szkoły niezwłocznie po 

uzyskaniu informacji o przewidywanej ocenie (w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 

otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych ze wskazaniem zaistniałych okoliczności określonych w ust. 

2 i o jaką ocenę uczeń się ubiega).  

 

4. Rodzic składający taki wniosek zobowiązany jest poinformować o tym fakcie 

nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, który niezwłocznie pisemnie określi zakres 

materiału oraz konieczne wymagania do uzyskania oceny wskazanej we wniosku 

z określeniem terminu zaliczenia materiału (nie później jednak niż dwa dni przed 

klasyfikacją roczną).  

 

5. Rodzic i uczeń winni podpisać otrzymaną od nauczyciela informację, której kopię 

przechowuje się w dokumentacji do czasu ukończenia lub opuszczenia przez ucznia 

szkoły. 
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6. Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w ust 4 powoduje ustalenie oceny 

rocznej takiej jak przewidywana. 

 

 § 53 

Warunki i tryb podwyższania rocznej ocen zachowania 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnioskować do wychowawcy klasy                                     

o podwyższenie  przewidywanej rocznej oceny zachowania. 

 

2. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku : 

a) zaistnienia nowych okoliczności świadczących o pozytywnych zachowaniach 

ucznia, osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp., 

b) pozytywnej opinii samorządu klasowego, nauczycieli i pozostałych pracowników 

szkoły, 

c) otrzymania pochwały dyrektora szkoły, 

d) otrzymania pochwały poza szkołą. 

 

3. Rodzic (prawny opiekun) ucznia składa niezwłocznie pisemny wniosek w sekretariacie 

szkoły w terminie 3 dni od przekazania informacji, o przewidywanej rocznej ocenie 

zachowania ze wskazaniem zaistniałych okoliczności określonych w ust. 2, 

z uwzględnieniem zasady, że ocena nie może zostać podwyższona o więcej niż jedną.  

 

4. Po złożeniu wniosku rodzic (prawny opiekun) informuje o tym fakcie wychowawcę 

klasy, który w formie pisemnego kontraktu określa warunki konieczne do spełnienia. 

 

5. Kontrakt formułuje nauczyciel w terminie 2 dni od otrzymania zawiadomienia od 

rodziców ucznia.  

 

6. Warunki zawarte w kontrakcie winny odzwierciedlać kryteria na poszczególne oceny 

zachowania określone  w § 50 i muszą być w pełni  przestrzegane przez ucznia. 
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7. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania 

jeśli wypełni wszystkie postanowienia kontraktu a poprawa zachowania będzie wyraźna      

i niepodważalna oraz jeśli nauczyciele, a także uczniowie danej klasy nie wniosą 

umotywowanych zastrzeżeń co do wypełnienia kryteriów na daną ocenę w okresie 

objętym kontraktem. 

 § 54 

Odwołanie od oceny 

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

szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona nie zgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone                           

w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych. Zastrzeżenia 

powinny być zgłoszone na piśmie w sekretariacie szkoły, w terminie do 7 dni po 

zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Pisemne zastrzeżenie złożone przez 

rodziców powinno być właściwie umotywowane z podaniem zakresu niezgodności 

przeprowadzonej procedury z WSO (rozdz. VII). Dyrektor szkoły sprawdza zasadność 

odwołania i prawidłowość trybu ustalania tej oceny. 

 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie                 

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

komisję, która: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych -

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej                    

i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
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3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie     

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

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

kierownicze - jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

         c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie 

same zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

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

kierownicze - jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

g) przedstawiciel rady rodziców. 

 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

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

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

 

6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona                      

w wyniku egzaminu poprawkowego .  
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7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

 

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

mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego,                  

z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia 

egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna. 

§ 55 

Egzamin klasyfikacyjny 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
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2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

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

na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4pkt 2, nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, 

muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala 

się oceny zachowania. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki,zajęć 

technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych                                   

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja 

powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

 

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

kierownicze - jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 

planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 
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12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego 

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

zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający                     

w szczególności: 

⎯ imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu 

klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - 

skład komisji; 

⎯ termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

⎯ zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

⎯ wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

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

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

14a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 

15 . W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

16 . Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem   

§ 54.   

17 . Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

18 . Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem   § 54. 
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§ 56 

Egzamin poprawkowy 

 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

 

2. Niedostateczna ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna może być zmieniona tylko                    

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wynikuklasyfikacji rocznej 

(semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowychzajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

 

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

z przedmiotów plastyka, muzyka, informatyka, technika, wychowanie fizyczne. 

W przypadku tych przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę 

ćwiczeń praktycznych. 

 

5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej,z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęćtechnicznych, 

informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych  oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę   zadań praktycznych. 

 

6. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się 

w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

kończą się w styczniu – po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca 

lutego. 

 

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 
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1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze, 

jako przewodniczy  komisji. 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator. 

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

komisji. 

 

8. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

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

 

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

⎯ skład komisji 

⎯ termin egzaminu 

⎯ pytania egzaminacyjne 

⎯ wynik egzaminu oceny ustalone przez komisję 

 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

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

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

przez dyrektora szkoły. 

 

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

programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr). 

 

13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru 

programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  pod warunkiem,  że  te  obowiązkowe zajęcia 
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edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania , realizowane  w klasie programowo 

wyższej  ( semestrze  programowo  wyższym). 

 

14. Uczeń, klasy programowo najwyższej może zdawać egzamin poprawkowy. Ocena 

klasyfikacyjna ustalona przez nauczyciela jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 54.  

 

§ 57 

Ukończenie szkoły,  nagrody, wyróżnienia 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową: 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych)       

w szkole danego typu, z uwzględnieniem w  § 44 ust.6, uzyskał oceny klasyfikacyjne  

z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem w  § 50 ust.3.  

2) jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim 

roku nauki w szkole podstawowej. 

 

2. Uczeń kończy szkołę podstawową  z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

1)  Rodzice uczniów wyróżnionych, a kończących szkołę otrzymują listy gratulacyjne. 

3. Spośród wszystkich uczniów klas IV-VIII rada pedagogiczna wybiera ucznia, który uzyskał 

najwyższą średnią ocen w szkole i wzorowe zachowanie. Taki uczeń zostaje MISTRZEM 

SZKOŁY. Otrzymuje dyplom i nagrodę podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

W przypadku uzyskania takiej samej najwyższej średniej i wzorowego zachowania przez 

więcej niż jednego ucznia, nagradza się Ex aequo tych uczniów.  

 

3. Nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i aktywny udział w życiu klasy, 

środowiska ustala wychowawca.  
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4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 

średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych 

zajęć. 

 

5. 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 porozumieniu                       

z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

§ 58  

Postanowienia końcowe w ocenianiu 

1. Oceny śródroczne i roczne z poszczególnych przedmiotów i zachowania uczniów są 

zapisywane wyłącznie w dziennikach klasowych, dopuszcza się używanie przyjętych 

w Statucie skrótów.  

2. W arkuszach ocen poszczególnych klas, wpisywane są przez wychowawcę w pełnym 

brzmieniu oceny roczne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

zachowania uczniów. 
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ROZDZIAŁ VIII 
DZIENNIK ELEKTRONICZNY 

 

§ 59 

W Szkole Podstawowej im. Polski Niepodległej w Rychnowie w klasach I-VIII obowiązuje 

dziennik elektroniczny. W oddziale przedszkolnym obowiązuje dziennik w wersji papierowej. 

Dziennik biblioteki prowadzony jest w formie papierowej. Sposób prowadzenia pozostałych 

dzienników, m.in. świetlicy szkolnej, pedagoga, zajęć dodatkowych i specjalistycznych ustala 

się na dany rok szkolny podczas zebrania rady pedagogicznej. Zależne jest to od możliwości 

technicznych i zasobów finansowych szkoły.  

§ 60  

Nauczycieli i uczniów korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują następujące 

zasady: 

• każdy nauczyciel i uczeń otrzymuje indywidualne imienne konto, które umożliwia mu 

korzystanie z zasobów szkolnych za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła 

dostępu, 

• każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji 

przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego, 

• każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu lub zasobów 

wirtualnych dokonanych przez użytkownika posługującego się jego kontem. 

§ 61 

Rodzic może dokonywać usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach poprzez 

dziennik elektroniczny.  

 

§ 62 

Informacje o postępach edukacyjnych i wynikach nauczania rodzice/prawni opiekunowie 

ucznia uzyskują podczas wywiadówek i dni otwartych oraz w trakcie dyżurów 

poszczególnych nauczycieli. W przypadku niepowodzeń edukacyjnych ucznia i braku 

kontaktu ze strony rodziców nauczyciel danego przedmiotu umawia się z rodzicami na 

rozmowę indywidualną. Kontakty nauczycieli, wychowawców z rodzicami poprzez dziennik 

elektroniczny mają charakter doraźny i głównie informacyjny. Nie należy traktować 

dziennika elektronicznego jako jedynej formy kontaktu nauczycieli z rodzicami oraz 
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rodziców z nauczycielami.  

§ 63  

Wszystkie działania nauczyciela i kontakty z rodzicami każdorazowo odnotowywane są 

w dzienniku elektronicznym.  

§ 64 

Rodzice ucznia mają obowiązek: 

• pisemnego usprawiedliwienia nieobecności dziecka, na którą wyrazili zgodę, w ciągu 

dwóch tygodni od jej zakończenia, poprzez przekazanie wychowawcy dokumentu 

uzasadniającego nieobecność lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego, 

zawierając w prośbie o usprawiedliwienie: daty nieobecności oraz jej przyczynę, 

• korzystania z dziennika elektronicznego: analizowania ocen i frekwencji dziecka, 

odbierania wiadomości od dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy i pozostałych 

nauczycieli lub pracowników szkoły. 
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ROZDZIAŁ IX 

CEREMONIAŁ SZKOLNY, POCZET SZTANDAROWY, 

ŚLUBOWANIE 

§ 65 

Skład osobowy pocztu sztandarowego tworzą:  

• Chorąży (sztandarowy) – 1 uczeń 

• Asysta – (uczennice lub uczniowie) – 2 osoby 

§ 66 

W szkole ustala się główny poczet sztandarowy oraz zastępczy.  

§ 67  

Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok. Na ten czas, każdego roku, wybiera się także 

nauczyciela, który jest opiekunem pocztu sztandarowego. Zadaniem nauczyciela opiekuna 

pocztu jest dbałość o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg 

uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.  

§ 68 

Insygniami pocztu sztandarowego są: biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, 

zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze oraz białe rękawiczki.  

§ 69  

Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:  

• Rozpoczęcie roku szkolnego,  

• Ślubowanie klas pierwszych, 

• Uroczystości rocznicowe (Konstytucja 3 Maja i Narodowe Święto Niepodległości) 

• Zakończenie roku szkolnego, 

• Inne uroczystości (w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).  
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§ 70 

Poszczególne Komendy dla Pocztu Sztandarowego są zawarte w Regulaminie Musztry Sił 

Zbrojnych RP.  

§ 71 

Uroczystości szkolne z udziałem pocztu sztandarowego rozpoczynają się komendą 

„Baczność”, wprowadzeniem pocztu i odśpiewaniem hymnu państwowego. Uroczystości te 

kończą się komendą „Baczność” i wyprowadzeniem pocztu w ciszy.  

§ 72  

Uczniowie klas pierwszych składają podczas uroczystości pasowania ślubowanie na sztandar 

o następującej treści:  

My, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Rychnowie ślubujemy: 

 

być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. 

 

Ś l u b u j e m y!  

 

uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy dorośniemy. 

 

Ś l u b u j e m y! 

 

być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom 

i nauczycielom. 

 

Ś l u b u j e m y! 

§ 73 

Absolwenci składają podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego ślubowanie na 

sztandar o następującej treści:  

My, absolwenci Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Rychnowie Tobie Szkoło 

ślubujemy: 

Wiernie strzec Twojego honoru 

Ś l u b u j e m y! 
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Dalszą pracą i nauką rozsławić Twoje imię 

Ś l u b u j e m y! 

Z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka Szkoły Podstawowej im. Polski 

Niepodległej w Rychnowie 

Ś l u b u j e m y! 

Zdobytą wiedzę , umiejętności i sprawności najlepiej wykorzystywać w swoim życiu 

Ś l u b u j e m y! 

Zawsze pracować sumiennie i uczciwie oraz czynnie uczestniczyć w życiu naszej 

społeczności lokalnej ii naszego kraju 

Ś l u b u j e m y! 

§ 74  

Obchody Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada – stają się jednocześnie Świętem 

Szkoły z racji nadanego Szkole imienia Polski Niepodległej.  
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 75 

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

2. Regulaminy określające działalność organów szkoły wynikające z celów i zadań nie mogą 

być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu. 

3.  Zmiana statutu lub jego części może nastąpić na wniosek przynajmniej jednego                            

z organów szkoły lub zmiany przepisów. Zmiany dokonuje się na podstawie stosownej 

uchwały.  

4.  Zachowuje się tok postępowania jak w przypadku zatwierdzania. 

O wszystkich zmianach informuje się organ prowadzący szkołę. 

5. Dyrektor Szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nieujętych 

w Statucie.  

6. W zakresie gospodarki finansowej Szkoła obsługiwana jest przez zewnętrzne biuro 

rachunkowe – na podstawie umowy na prowadzenie ksiąg rachunkowych.  

7. Statut obowiązuje od 01 października 2019 roku.  

Statut zatwierdzono uchwałą rady pedagogicznej nr 06/2019/2020 z dnia 11 września 

2019 roku.  

Statut przyjęto  uchwałą Rychnowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży 

nr 1/09/19 z dnia 18 września 2019 roku.  

 

Rychnów, 11.09.2019r.                                                                  Dyrektor Szkoły  

                                                                             mgr Jakub Pokojowczyk 
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