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STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 351  

im. Bolesława Prusa Warszawie 

Preambuła 

Jesteśmy szkołą przyjazną, bezpieczną i twórczą, gdzie każdy uczeń może rozwijać 

swoje zainteresowania. 

Nasza szkoła wspiera rozwój osobowości swoich uczniów, kształci umiejętność uczenia 

się, doskonali umiejętność korzystania z osiągnięć techniki i dóbr kultury, rozwija 

samodzielność, uczy samorządności, wspiera rozwój fizyczny uczniów. Szkoła szanuje 

pluralizm światopoglądowy oraz uczucia religijne uczniów. Kształtuje ucznia tolerancyjnego, 

wrażliwego i dbającego o wartości moralne. 

Pragniemy, by nasza młodzież chętnie chodziła do szkoły, czuła się w niej bezpiecznie, 

mogła rozwijać się intelektualnie zgodnie z wymogami czasów, w których żyje, miała życzliwy 

stosunek do ludzi i otaczającego ją świata. 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne  

§ 1 

 

Niniejszy Statut opracowany został na podstawie: 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 

z późn. zm.). 

2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. 

3. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

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

4. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256 

poz. 2572 z późn. zm.). 

5. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 

97 poz. 674 z późn. zm.). 

6. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487). 

7. Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957). 

8. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 783). 

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

10. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów (Dz.U. z 2001 

r. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.). 

11. Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 
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i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 z późn. zm.). 

12. Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach 

ogólnodostępnych lub integracyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490). 

13. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 977). 

14. Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843). 

15. Rozporządzenia MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 959). 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu 

i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249). 

17. Rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i sposobu przeprowadzenie egzaminu 8-klasisty (Dz.U. z 2017 r. poz.1512). 

18. Rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy szkół publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1651). 

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

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591). 

20. Rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu 

wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających 

podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej uczniów 

należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się 

językiem regionalnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1627). 

Informacje o szkole 

 

§ 2 

1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 351 w Warszawie zwana dalej szkołą. 

2. Siedzibą szkoły jest budynek w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 48/56. 

3. Szkoła nosi imię Bolesława Prusa. 

§ 3 

1. Szkoła jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, jej ukończenie umożliwia 

kontynuację nauki na ponadpodstawowym etapie kształcenia. 
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2. Szkoła pełni funkcję szkoły obwodowej dla uczniów zamieszkałych w obwodzie, którego 

granice ustalone są w uchwale Rady Miasta. 

3. Organem prowadzącym szkołę jest miasto stołeczne Warszawa. 

4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje mazowiecki Kurator Oświaty zwany dalej 

organem nadzorującym. 

5. Na pieczątkach, stemplach i pieczęciach urzędowych używa się nazwy szkoły o pełnym 

brzmieniu. 

6. Szkołą prowadzi stronę internetową pod adresem www.sp351.edupage.org. 

§ 4 

1. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i jest zgodny z przepisami w sprawie ramowych 

planów nauczania. 

2. Szkoła prowadzi oddziały: 

1) I etapu edukacyjnego – klasy 1-3; 

2) II etapu edukacyjnego – klasy 4-8; 

3) wychowania przedszkolnego – obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego. 

3. Nauka w szkole jest bezpłatna. 

4. Zasady rekrutacji uczniów do szkoły oraz oddziałów przedszkolnych określają przepisy 

ustawy o systemie oświaty (Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U. z 2017 

r. poz. 59). 

5. Szkoła wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki 

szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania oraz zasadach ogólnych postępowania administracyjnego. 

§ 5 

1. Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru 

szkolnego i samej celebracji sztandaru. 

2. Ceremoniał szkolny jest pomocny w organizowaniu ślubowań i innych uroczystości 

szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem 

uroczystości i imprez szkolnych oraz ze Statutem Szkoły Podstawowej Nr 351 im. 

Bolesława Prusa. 

3. Ceremoniał zostaje wprowadzony po nadaniu szkole sztandaru. 

§ 6 

  

1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski-Narodu-Małej Ojczyzny, 

jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. 

2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, 

transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego 

poszanowania. 

http://www.sp351.edupage.org/
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3. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. 

4. Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klas VI wyróżniających się 

w nauce o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: 

chorąży (sztandarowy) i asystujący. 

5. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu 

sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. 

6. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie: 

1) uczeń – ciemne spodnie, biała koszula; 

2) uczennica – biała bluzka i ciemna spódnica. 

7. Insygnia pocztu sztandarowego: 

1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym 

w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze; 

2) białe rękawiczki. 

8. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły: 

1) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego; 

2) ślubowanie klas pierwszych; 

3) święto szkoły; 

4) uroczystości rocznicowe – Święto Niepodległości; 

5) uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

§ 7 

1. Chwyty sztandaru: 

1) postawa „zasadnicza” – sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze 

na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. 

Lewa ręka jak w postawie zasadniczej; 

2) postawa "spocznij"  – sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie 

"zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij"; 

3) postawa "na ramię" – chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce 

na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka 

wyciągnięta wzdłuż drzewca; 

4) postawa „prezentuj” – z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką 

i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku). 

Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę 

na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie "zasadniczej"; 

5) salutowanie sztandaru w miejscu – wykonuje się z postawy  „prezentuj”. Chorąży robi 

zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość 

jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie "salutowania" 

przenosi sztandar do postawy "prezentuj"; 

6) salutowanie sztandarem w marszu z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy 

salutowaniu w miejscu. 

2. Komendy:  

1) „na prawo patrz” – pochyla sztandar; 

2) „baczność” – bierze sztandar na ramię. 
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§ 8 

1. Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru: 

1) wprowadzenie sztandaru 

 L.p. Komendy 

Opis sytuacyjny 

zachowania się 

uczestników po 

komendzie 

Poczet 

sztandarowy 
Sztandar 

1. Proszę o powstanie 

Uczestnicy powstają 

przed wprowadzeniem 

sztandaru 

Przygotowanie do 

wyjścia 
Postawa na ramię 

2. 

"Baczność", 

sztandar Szkoły 

Podstawowej Nr 

351 wprowadzić 

Uczestnicy w postawie 

 "zasadniczej" 

Wprowadzenie 

sztandaru 

- zatrzymanie na 

ustalonym miejscu 

W postawie "na 

ramię w marszu"; 

postawa "prezentuj" 

3. "Do hymnu" Jak wyżej 
Postawa  

„zasadnicza” 

Postawa 

"salutowanie 

w miejscu" 

4. Po hymnie 
Uczestnicy w postawie  

"spocznij" 
Spocznij 

Postawa "prezentuj"; 

postawa "spocznij" 

5. 
Proszę zająć 

miejsca 
Uczestnicy siadają Spocznij Postawa "spocznij" 

 

2) wyprowadzenie sztandaru 

  

1. Proszę o powstanie 

Uczestnicy powstają 

przed wyprowadzeniem 

sztandaru 

Spocznij 
Postawa 

"spocznij" 

2. 

"Baczność", sztandar  

Szkoły Podstawowej 

Nr 351 wyprowadzić 

Uczestnicy w postawie  

 zasadniczej 

Postawa „zasadnicza”; 

wyprowadzenie 

sztandaru 

Postawa 

"zasadnicza"; 

postawa "na 

ramię  

w marszu" 

3. 
Spocznij, proszę zająć 

miejsca 
Uczestnicy siadają   

 

2. Ceremoniał przekazania sztandaru. 

L.p. Komendy 

Opis sytuacyjny 

zachowania się 

uczestników 

Poczet 

sztandarowy 
Sztandar 

1. Proszę powstać Uczestnicy wstają 
Postawa 

"spocznij" 

Postawa 

"spocznij" 

2. 

Poczet sztandarowy oraz 

nowy skład pocztu (lub 

wytypowani uczniowie kl. 

Uczestnicy postawa 

"zasadnicza"; 

nowy skład pocztu 

Postawa  

"zasadnicza" 

Postawa 

"zasadnicza"; 

postawa 
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V ) do przekazania 

sztandaru wystąp 

występuje i ustawia się 

z przodu sztandaru 

"prezentuj" 

3. 
"Baczność" – sztandar 

przekazać 

Uczestnicy postawa  

 zasadnicza 

Dotychczasowa 

asysta przekazuje 

insygnia ustawia się 

obok nowej asysty 

po lewej i prawej 

stronie 

Chorąży podaje 

sztandar jednej  

z asysty; 

przekazuje szarfę 

potem 

rękawiczki, 

następnie 

odbiera sztandar 

i przekazuje go 

nowemu 

chorążemu 

i mówi: 

"Przekazujemy 

Wam sztandar 

szkoły-symbol 

patriotyzmu 

i tradycji, noście 

go z dumą 

i honorem”. 
Sztandar  

w postawie 

"spocznij" 

4. 

"Baczność" ustępujący 

poczet odmaszerować 

"spocznij" 

Uczestnicy w postawie 

"zasadniczej" 

Postawa 

"zasadnicza"; 

postawa "spocznij" 

Postawa 

"prezentuj"; 

postawa 

"spocznij" 

5. 

"Baczność" sztandar  

Szkoły Podstawowej  

Nr 351 wyprowadzić 

Postawa "zasadnicza" 

Postawa 

"zasadnicza" 

wyprowadzenie 

sztandaru 

Postawa 

"zasadnicza"; 

postawa "na 

ramię w marszu" 

6. 
Spocznij, proszę zająć 

miejsca 
Uczestnicy siadają   

 

3. Ceremoniał ślubowania klas pierwszych 

  

L.p. Komendy 

Opis sytuacyjny 

zachowania się 

uczestników 

Poczet 

sztandarowy 
Sztandar 

1. Proszę wstać Uczestnicy wstają   

2. 

„Baczność", sztandar  

Szkoły Podstawowej 

Nr 351 wprowadzić 

Uczestnicy w postawie 

zasadniczej 

Wprowadzenie 

sztandaru, 

zatrzymanie na 

ustalonym miejscu 

Postawa "na ramię 

w marszu"; 

postawa zasadnicza 

3. "Do ślubowania" 

Uczestnicy w postawie 

"zasadniczej", 

ślubujący podnoszą 

prawą rękę do 

Postawa 

"zasadnicza" 

Postawa "prezentuj"; 

postaw "salutowanie 

w miejscu" 
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ślubowania (palce 

na wysokości oczu) 

4. "Po ślubowaniu" 

Uczestnicy "spocznij" 

ślubujący opuszczają 

rękę 

Postawa "spocznij" 
Postawa "prezentuj"; 

postawa "zasadnicza" 

5. 

"Baczność", sztandar  

Szkoły Podstawowej 

Nr 351 wyprowadzić 

Uczestnicy postawa 

"zasadnicza" 

Postawa zasadnicza 

wyprowadzenie 

sztandaru 

Postawa 

"zasadnicza"; 

postawa "na ramię  

w marszu" 

6. 
Spocznij, proszę 

zająć miejsca 
Uczestnicy siadają   

§ 9 

1. Uczniowie klas pierwszych składają we wrześniu rotę ślubowania i otrzymują „Dyplom 

pasowania na ucznia”. 

1) Tekst ślubowania uczniów klas I: 

„Ja, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 351 im. Bolesława Prusa ślubuję: sumiennie 

i systematycznie uczyć się, wzorowo zachowywać, być dobrym, uczciwym 

i koleżeńskim, ślubuję: pomagać innym w potrzebie, okazywać szacunek starszym, 

dbać o dobre imię szkoły”. 

§ 10 

1. Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły. 

Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez 

administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, 

uroczystościach pogrzebowych i innych. 

 

Rozdział II 

Cele i zadania Szkoły 

§ 11 

1. Cele i zadania szkoły są zgodne z normami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, Ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) 

i przepisach wydanych na jej podstawie, Konwencji o prawach dziecka oraz innych 

powszechnie obowiązujących aktach prawa. 

2. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego wszechstronnego rozwoju: 

umysłowego, emocjonalnego i fizycznego, przygotowuje do wypełniania obowiązków 

rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, 

sprawiedliwości i wolności, poszanowania dziedzictwa kulturowego ludzkości.  

3. Do podstawowych celów działania Szkoły należy: 
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1) nauczanie i kształcenie umiejętności oraz kompetencji kluczowych z uwzględnieniem 

ich wrodzonego potencjału rozwojowego ucznia; 

2) wychowanie; 

3) sprawowanie opieki odpowiedniej do wieku i rozwoju uczniów podczas ich pobytu 

w szkole; 

4) kształtowanie środowiska wychowawczego ucznia sprzyjającego realizowaniu celów 

i zasad określonych w przepisach prawa, stosownie do warunków szkoły i wieku 

uczniów, a w przypadku niepełnosprawności uczniów ze szczególnym uwzględnieniem 

stopnia i rodzaju niepełnosprawności. 

4. Cele wymienione w ust. 3 szkoła osiąga poprzez realizację innowacyjnego i nowatorskiego 

procesu nauczania i uczenia się, który określają: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględnia wymiar wychowawczy 

i obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy treści 

o charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze profilaktycznym 

skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

5. Do podstawowych zadań szkoły należy: 

1) upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka i ucznia, określonych w Statucie Szkoły; 

2) stwarzanie warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających 

na ukończenie szkoły podstawowej; 

3) przygotowanie do świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia; 

4) zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju; 

5) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów, w tym ich zainteresowań 

i uzdolnień; 

6) prowadzenie obserwacji pedagogicznej, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, w celu 

rozpoznania u uczniów szczególnych uzdolnień oraz trudności w uczeniu się; 

7) prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów;  

8) umożliwienie uczniom rozwoju talentów i zainteresowań poznawczych, artystycznych 

i sportowych; 

9) kształtowanie właściwych postaw kulturowych, etycznych i moralnych; 

10) kształtowanie postaw prozdrowotnych; 

11) podejmowanie działania na rzecz pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji materialnej; 

12) zapewnienie pełnej opieki pedagogicznej podczas lekcji i zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, 

13) zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa w szkole i w czasie zajęć 

organizowanych przez Szkołę, 

14) organizowanie opieki nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole. Szkoła 

współpracuje w tym zakresie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 
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6. Szkoła realizuje swoje zadania przez: 

1) tworzenie programu wychowawczego szkoły i podejmowanie działań 

profilaktycznych; 

2) udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej przez nauczycieli, 

wychowawców klas i specjalistów; 

3) prowadzenie zajęć, logopedycznych, reedukacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych 

oraz zajęć rozwijających uzdolnienia; 

4) udzielanie rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w formie porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń, itp. 

7. Wykonując swoje zadania, szkoła współpracuje z innymi placówkami oświatowymi, 

wychowawczymi oraz instytucjami działającymi na rzecz oświaty i kultury. 

8. Dyrektor szkoły udostępnia uczniom pomieszczenia, urządzenia i sprzęt szkolny w czasie 

organizowanych przez szkołę zajęć pozalekcyjnych, a także poza zajęciami 

organizowanymi przez szkołę. Zasady korzystania z takiej możliwości, zagwarantowanie 

w tym czasie bezpieczeństwa uczniów, rozliczenie z ilości i jakości zdawanych 

udostępnionych urządzeń oraz ewentualne odpłatności za korzystanie lub zniszczenie, 

określają przepisy BHP i zarządzenia dyrektora szkoły. 

9. Cele i zadania szkoły realizowane są przez kompetentną kadrę pedagogiczną 

we współpracy z rodzicami w atmosferze wzajemnego zaufania. 

§ 12 

1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej poprzez: 

1) organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i kościelnych; 

2) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych;  

3) organizowanie lekcji religii/etyki. 

§13 

W szkole realizuje się podstawę programową. 

§ 14 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w placówce podczas zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych: 

1) organizuje dyżury nauczycieli w czasie przerw, zgodnie z regulaminem dyżurowania; 

2) organizuje opiekę nad uczniami poza terenem szkoły w trakcie zajęć prowadzonych 

przez szkołę oraz w czasie wycieczek i zawodów sportowych. 
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2. Wycieczki krajoznawczo-turystyczne oraz zajęcia prowadzone przez szkołę poza jej 

terenem organizowane są przez wychowawców i nauczycieli zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa ujętymi w regulaminie wycieczek szkolnych. 

3. Formy, o których mowa w ust. 2, zatwierdza dyrektor lub wicedyrektor szkoły na 7 dni 

przed rozpoczęciem. Prowadzący formę zobowiązany jest do zapoznania opiekunów 

i uczestników wycieczki z obowiązującymi przepisami BHP oraz szczegółowym celem 

i planem wycieczki. 

4. Wycieczki zaplanowane w rozkładzie zajęć organizuje nauczyciel przedmiotu 

lub wychowawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, po uprzednim zgłoszeniu 

wycieczki do dyrektora lub wicedyrektora szkoły. Wyjście na taką wycieczkę lub zawody 

sportowe należy odnotować na karcie wycieczki. 

5. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie wycieczek szczegółowo regulują 

odrębne przepisy. 

6. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści, udzielają uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

7. Uczeń korzysta z opieki nauczyciela podczas przerw międzylekcyjnych. 

8. Uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej organizuje się pomoc stałą 

lub doraźną w miarę posiadanych środków, w formie dotacji do obiadów lub zakupów 

odzieży albo stypendium na zakup przyborów szkolnych. 

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

pomoc i wsparcie zapewnia się następujące formy opieki: 

1) pomoc dydaktyczną dla uczniów wykazujących trudności w nauce z w/w przyczyn 

określoną w zadaniach dydaktycznych szkoły; 

2) opiekę wychowawczą; 

3) pomoc socjalną, psychologiczną, pedagogiczną. 

10. Uczniom zapewnia się ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją 

oraz przejawami patologii społecznej przez: 

1) rozmowy z pedagogiem; 

2) realizację programu wychowawczego i profilaktycznego; 

3) udział uczniów w spektaklach profilaktycznych na temat uzależnień, przemocy, 

demoralizacji (w miarę posiadanych środków); 

4) uczestnictwo uczniów w warsztatach dotyczących uzależnień, przemocy, 

demoralizacji; 

5) podejmowanie tych problemów na godzinach wychowawczych. 

11. Szkoła zapewnia uczniom bezpłatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest dobrowolna, rodzice mają prawo 

do niewyrażenia zgody na udzielanie dziecku pomocy. 
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§ 15 

1. W zakresie wolontariatu szkoła: 

1) prowadzi działania promujące ideę wolontariatu wśród uczniów; 

2) stwarza uczniom możliwości podejmowania działań wolontariatu organizowanych 

przez organizacje, stowarzyszenia, itp. działające poza szkołą na podstawie 

zawartych porozumień lub umów również na terenie szkoły; 

3) organizując własne działania w zakresie wolontariatu, włącza w nie uczniów. 

 

§ 16 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

2. W I etapie edukacyjnym (klasy I-III), zgodnie z zasadą nauczania zintegrowanego oraz dla 

zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, klasę powinien, w miarę 

możliwości, prowadzić jeden nauczyciel-wychowawca. 

3. W klasach IV-VIII (II etap edukacyjny) dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej 

i jej skuteczności obowiązki wychowawcy, w miarę możliwości, pełni ten sam nauczyciel. 

4. Uczniowie i ich rodzice mogą skierować do dyrektora szkoły pisemny wniosek 

z uzasadnieniem o zmianę wychowawcy klasy. 

5. Dyrektor szkoły niezwłocznie po zapoznaniu się z wnioskiem i zasięgnięciu opinii 

organów szkoły: 

a) w przypadku wniosku rodziców – rady pedagogicznej, samorządu Uczniowskiego, 

rady rodziców; 

b) w przypadku wniosku rady pedagogicznej – rady rodziców i samorządu 

uczniowskiego; 

oraz po uzyskaniu pełnego wyjaśnienia ze strony wychowawcy może odwołać nauczyciela 

z funkcji wychowawcy klasy. Decyzja dyrektora w tej sprawie jest ostateczna. 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

§ 17 

1. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest udzielanie uczniom 

wszechstronnego wsparcia w procesie decyzyjnym wyboru szkoły ponadpodstawowej 

i kierunku kształcenia. 

2. Działania nakierowane na osiąganiu celu realizowane są poprzez udzielanie pomocy 

uczniom w osiąganiu umiejętności podejmowania decyzji o wyborze zawodu i kierunku 

dalszego kształcenia, a zwłaszcza: 
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1) wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny; 

2) modyfikację samooceny w przypadku, gdy odbiega ona od realnych możliwości 

(zawyżona lub zaniżona samoocena); 

3) pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy w interesujących dziedzinach; 

4) kształcenie potrzeby konfrontowania oceny swego stanu zdrowia z wymaganiami 

wybieranego zawodu; 

5) zapoznanie ze strukturą szkolnictwa; 

6) udostępnienie informacji edukacyjnych i zawodowych odpowiednich dla danego 

etapu kształcenia; 

7) organizowanie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery 

i podjęcia roli zawodowej; 

8) współdziałanie z rodzicami w realizacji powyższych zadań; 

9) prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole realizowane jest przez wszystkich 

nauczycieli, a w szczególności przez wychowawców i pedagoga, przy współpracy 

rodziców oraz placówek, instytucji i zakładów pracy, np. poradni psychologiczno-

pedagogicznych, urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, przedstawicieli organizacji 

zrzeszających pracodawców. 

4. Koordynatorem systemu doradztwa zawodowego w szkole jest pedagog szkolny. 

5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole jest realizowane na podstawie 

przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczniów za pośrednictwem wielu zróżnicowanych 

działań, np. zajęcia lekcyjne, zajęcia edukacyjne z doradcą zawodowym, warsztaty, 

wycieczki zawodoznawcze, targi edukacyjne i pracy, spotkania z przedstawicielami 

zawodów, przedstawicielami szkół i uczelni, absolwentami, praktyki, wolontariat. 

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

zespół nauczycieli ds. doradztwa zawodowego. 

Organizacja, cele i zadania oddziału przedszkolnego 

§ 18 

W szkole organizowany jest oddział przedszkolny dla dzieci od 5 roku życia. 

§ 19 

1. Celami i zadaniami oddziału przedszkolnego są: 

1) zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa; 

2) zapewnienie opieki dydaktyczno-wychowawczej; 

3) osiąganie dojrzałości szkolnej; 

4) prowadzenie obserwacji pedagogicznej; 

5) wspieranie indywidualnego rozwoju osobowości dziecka; 

6) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i ich rodzicom; 
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7) promowanie zachowań proekologicznych i prozdrowotnych; 

8) zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji 

i bezpieczeństwa; 

9) pomoc dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach 

z rówieśnikami i dorosłymi; 

10) umożliwienie dzieciom kształtowania tożsamości narodowej i religijnej 

oraz postawy patriotycznej; 

11) prowadzenie obserwacji pedagogicznej, zakończonej analizą i oceną gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole. 

§ 20 

1. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania poprzez: 

1) prowadzenie pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej w oparciu o pełną 

znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego, w ramach określonych obszarów 

edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego; 

2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych uczniów; 

3) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań; 

4) sprawowanie opieki nad dziećmi, dyrektor szkoły powierza nauczycielowi, 

który odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć oraz za ich proces 

edukacyjny. 

§ 21 

1. Nauczyciel, któremu powierzono oddział, zobowiązany jest do: 

1) codziennego przebywania z dziećmi na świeżym powietrzu, jeżeli pozwalają na to 

warunki atmosferyczne; 

2) organizowania spacerów i wycieczek w miejsca bezpieczne, i posiadania ze sobą 

apteczki pierwszej pomocy; 

3) odnotowywania każdego wyjścia z dziećmi poza teren szkoły w zeszycie wyjść 

i na karcie wycieczki; 

4) niepozostawiania dzieci bez osobistego nadzoru; 

5) eliminowanie z sali zajęć wszelkich sprzętów i zabawek zagrażających 

bezpieczeństwu dzieci; 

6) przeprowadzania ćwiczeń na przyrządach (materace), asekurując każde ćwiczące 

dziecko. 

§ 22 

1. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego mają prawo do: 
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1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznego 

zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym; 

2) opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej 

bądź psychicznej; 

3) poszanowania godności osobistej; 

4) życzliwego i podmiotowego traktowania; 

5) swobody wyrażania myśli i przekonań; 

6) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności; 

7) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych; 

8) pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

9) przygotowania umożliwiającego osiągnięcie gotowości szkolnej; 

10) przygotowania do samodzielnego życia szkolnego; 

11) wychowania w tolerancji bez względu na rasę, wyznanie, płeć, wiek czy stan 

zdrowia; 

12) poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno-kulturowej i technicznej; 

13) wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności. 

§ 23 

1. Obowiązkiem dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego jest: 

1) współdziałanie z nauczycielem w procesie nauczania i wychowania; 

2) szanowanie odrębności każdego kolegi; 

3) przestrzeganie zasad współżycia ustalonych w zespole; 

4) przestrzeganie wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, piękno, 

patriotyzm, tolerancja; 

5) szanowanie sprzętów i zabawek, jako wspólnej wartości; 

6) uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów; 

7) przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek; 

8) kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych; 

9) zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów 

i wycieczek; 

10) pomaganie słabszym kolegom. 

§ 24 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka mają prawo do: 

1) znajomości zadań wynikających z rocznego planu pracy oddziału przedszkolnego 

oraz programu wychowania; 

2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania 

i rozwoju; 

3) wystąpienia do dyrektora z wnioskiem o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-
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pedagogicznej; 

4) wyrażania opinii na temat pracy oddziału; 

5) stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy 

wychowawczo-dydaktyczne; 

6) aktywnego włączania się w życie oddziału; 

7) współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych 

dla dzieci i rodziców. 

§ 25 

1. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest: 

1) punktualne przyprowadzanie dziecka na zajęcia i przekazywanie go nauczycielowi; 

2) odbieranie dziecka po zajęciach, przy czym dziecko może być odebrane przez osobę 

posiadającą pisemne upoważnienie rodzica lub prawnego opiekuna; 

3) zapewnianie dziecku we własnym zakresie opieki podczas przerwy letniej i zimowej; 

4) dbanie o schludny wygląd dziecka i noszenie przez dziecko odpowiedniego stroju; 

5) troska o fizyczny i duchowy rozwój dziecka oraz przygotowanie do życia 

w społeczeństwie; 

6) przestrzeganie czasu pracy oddziału. 

Rozdział III 

Zasady rekrutacji uczniów 

§ 26 

Oddział przedszkolny 

1. Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego odbywa się z wykorzystaniem systemu 

elektronicznego na podstawie obowiązującego harmonogramu i zasad określonych 

przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy. 

2. Rodzice, którzy mają dostęp do Internetu, wprowadzają dane dziecka do systemu, drukują 

wypełniony formularz zgłoszenia, podpisują formularz, następnie składają 

go w sekretariacie szkoły. 

3. Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu, pobierają formularz zgłoszenia w szkole, 

wypełniają go odręcznie, podpisują formularz, następnie składają go w sekretariacie 

szkoły, dyrektor szkoły wprowadza do systemu informacje zawarte w formularzu. 

4. Decyzję o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego podejmuje dyrektor szkoły. 

5. Przydział dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych następuje po zakończeniu 

postępowania rekrutacyjnego. 
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§ 27 

Szkoła podstawowa 

1. Rekrutacja do szkoły podstawowej odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego 

na podstawie obowiązującego harmonogramu i zasad określonych przez Biuro Edukacji 

m. st. Warszawy. 

2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowani są z urzędu uczniowie zamieszkali 

w obwodzie szkoły określonym przez organ prowadzący, na podstawie zgłoszenia 

rodziców. 

3. W miarę wolnych miejsc do szkoły mogą być przyjmowani uczniowie, zamieszkali poza 

jej obwodem, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego według kryteriów 

określonych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. 

4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców kandydata. 

5. Jeśli w wyniku postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami, 

dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się przed 

rozpoczęciem nowego roku szkolnego. 

6. Uczniowie posiadający orzeczenie z innego powodu niż orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, np. niedostosowanie, podlegają takim samym zasadom rekrutacji jak 

kandydaci bez orzeczenia. 

7. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły o rekrutacji do klas pierwszych szkoły 

podstawowej i oddziałów przedszkolnych są powiadamiani listownie. 

8. Przydział do poszczególnych oddziałów dzieci przyjętych do klasy pierwszej szkoły 

podstawowej następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. 

§ 28 

Informacje o przebiegu rekrutacji zamieszczane są na tablicach informacyjnych i stronie 

internetowej szkoły. 

§ 29 

1. Postępowanie rekrutacyjne w szkole przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły 

Komisja Rekrutacyjna. 

2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego; 

2) ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 

3) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych; 

4) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 
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3. Rodzic ma prawo wystąpić z wnioskiem o pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia 

dziecka do szkoły. 

4. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenie przez rodzica wniosku. 

5. Rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 

7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia uzyskania odwołania. 

§ 30 

1. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej 

szkoły podstawowej zobowiązani są do złożenia pisemnego wniosku oraz dokumentów 

potwierdzających spełnianie kryteriów: 

a) określonych w Ustawie Prawo oświatowe: 

Lp. KRYTERIUM Dokument potwierdzający 

spełnienie kryterium 

Liczba 

punktów 

1. Wielodzietność rodziny kandydata 
Oświadczenie o wielodzietności 

rodziny kandydata 

Kryteria mają 

jednakową 

wartość 

2. Niepełnosprawność kandydata 

Orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność lub 

orzeczenie o niepełnosprawności 

lub o stopniu niepełnosprawności 

lub orzeczenie równoważne * 

3. 
Niepełnosprawność jednego 

z rodziców kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności 

lub o stopniu niepełnosprawności 

lub orzeczenie równoważne* 

4. 
Niepełnosprawność obojga 

rodziców kandydata 

Orzeczenia o niepełnosprawności 

lub o stopniu niepełnosprawności 

lub orzeczenia równoważne* 

5. 
Niepełnosprawność rodzeństwa 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności 

lub o stopniu niepełnosprawności 

lub orzeczenie równoważne* 

6. 
Samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu 

rodzinnego orzekający rozwód lub 

separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem* 

7. 
Objęcie kandydata pieczą 

zastępczą 
Dokument poświadczający 
objęcie dziecka pieczą zastępczą* 
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b) oraz ustalonych przez organ prowadzący – miasto st. Warszawa. 

2.  Wniosek składany przez kandydatów powinien zawierać: 

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz PESEL kandydata; 

2) imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych); 

3) adres zamieszkania rodziców (opiekunów prawnych); 

4) adresy poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców (opiekunów prawnych). 

Rozdział IV 

Organy szkoły 

§ 31 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły; 

2) Rada pedagogiczna; 

3) Samorząd uczniowski; 

4) Rada rodziców. 

§ 32 

1. Każdy organ szkoły ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym statutem. 

2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie (leżące w ich kompetencjach) 

poprzez swoje reprezentacje: radę rodziców i samorząd uczniowski w formie pisemnej. 

3. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych 

zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających 

podjęcia szybkiej decyzji w terminie 14 dni. 

Dyrektor szkoły 

§ 33 

1. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy. 

2. Dyrektor kieruje działalnością szkoły i odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie. 

* Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a 

§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 
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3. Do kompetencji dyrektora należy, m.in.: 

1) wykonywanie zadań administracji publicznej poprzez wydawanie decyzji 

administracyjnych na podstawie ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela; 

2) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły; 

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 

4) reprezentowanie szkoły na zewnątrz; 

5) współdziałanie z organami szkoły; 

6) dysponowanie środkami określonymi w finansowym planie szkoły; 

7) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji 

stanowiących;  

8) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

9) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk pedagogicznych; 

10) powierzanie stanowisk wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych 

oraz określanie ich kompetencji; 

11) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

12) podawanie do publicznej wiadomości informacji o szkolnym zestawie podręczników 

i programów nauczania, z uwzględnieniem następujących zasad: 

a) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników 

obowiązuje przez 3 lata szkolne, w tym czasie zmiany w zestawie mogą być 

wprowadzone w uzasadnionych przypadkach przez Radę Pedagogiczną, 

na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, wyłącznie z początkiem roku 

szkolnego; 

b) w klasach pierwszych szkoły podstawowej i w klasach czwartych od roku 

szkolnego 2017/2018 będą mogły być stosowane wyłącznie nowe podręczniki, 

zgodnie z nową podstawą programową. 

13) dopuszczanie do użytku w danej szkole, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 

zaproponowanych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego 

i programów nauczania; 

14) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi 

podręcznikami na terenie szkoły; 

15) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia poprzez: 

a) powołanie zespołów nauczycielskich udzielających pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego; 

b) wskazanie osoby, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie 

udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

c) wskazanie specjalisty planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego; 
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d) ustalenie wymiaru godzin poszczególnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

e) informowanie w formie pisemnej rodziców ucznia o ustalonych formach, 

okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze 

godzin. 

16) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami, specjalistami 

udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

17) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych; 

4. Dyrektor szkoły działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i odpowiada za: 

1) zgodność funkcjonowania szkoły z obowiązującymi przepisami; 

2) stan obiektów szkolnych (sanitarny i ochrony ppoż.); 

3) poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania; 

4) uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym 

zestawie programów nauczania całości podstawy programowej ustalonej dla danego 

etapu edukacyjnego. 

5. Dyrektor Szkoły odpowiada za właściwą organizację, przebieg sprawdzianu i egzaminów 

przeprowadzanych w szkole. 

§ 34 

1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora szkoły. Inne stanowiska kierownicze 

można tworzyć po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

2. Powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor, po zasięgnięciu opinii 

organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej. 

3. Do zadań wicedyrektora szkoły należy: 

1) zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności; 

2) przygotowanie projektów następujących dokumentów: 

a) tygodniowy rozkład zajęć szkolnych; 

b) kalendarz imprez szkolnych; 

c) informacji o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym; 

3) prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym i wychowawczym 

przydzielonych mu pracowników dydaktycznych; 

4) wykonywaniem innych czynności i zadań zleconych przez dyrektora szkoły 

wymienionych w zakresie czynności, którego przyjęcie potwierdza zainteresowany. 

4. Szczegółowy zakres czynności dla osób zajmujących stanowiska kierownicze określa 

dyrektor szkoły. 

5. Podział kompetencji i zakres czynności osób pełniących stanowiska kierownicze w szkole 

każdorazowo jest zamieszczany w planie pracy dydaktyczno-wychowawczej 
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i opiekuńczej, obowiązującym w danym roku szkolnym. 

Rada pedagogiczna 

§ 35 

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

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

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

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

4. Kompetencje stanowiące i opiniodawcze rady pedagogicznej wynikają z obowiązujących 

przepisów prawa. 

5. Rada pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. 

§ 36 

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy; 

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów i innowacji pedagogicznych 

po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach przeniesienia ucznia do innej klasy lub szkoły; 

6) uchwalanie szkolnego zestawu podręczników i programów nauczania; 

7) określanie sposobu dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu 

do rodzaju indywidualnych potrzeb ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub dla ucznia z trudnościami adaptacyjnymi wynikającymi z długotrwałego pobytu 

za granicą oraz dla ucznia znajdującego się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, 

na podstawie informacji o sposobach dostosowania określonych przez dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

2. Rada pedagogiczna opiniuje, m.in.: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych; 

2) wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń i nagród; 

3) przydział przedmiotów i stałych czynności w ramach wynagrodzenia zasadniczego 

oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

4) projekt planu finansowego szkoły. 
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§ 37 

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z § 36, do kompetencji rady pedagogicznej należy 

podejmowanie uchwał w sprawie nowych podręczników i programów nauczania, 

przy uwzględnieniu następujących zasad: 

1) Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego, program nauczania 

oraz podręcznik i przedstawia swoje propozycje radzie pedagogicznej; 

2) Rada pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, podejmuje uchwałę, 

w której ustala zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw 

programów nauczania i szkolny zestaw podręczników. 

§ 38 

1. Rada pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin i plan pracy 

na dany rok szkolny. 

2. Decyzje rady pedagogicznej podejmowane są w postaci uchwał. 

3. Do podjęcia uchwały niezbędne jest quorum w postaci przynajmniej połowy członków 

rady. 

4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. 

5. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane. 

6. Postanowienia rady pedagogicznej są objęte tajemnicą. 

7. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych 

z przepisami prawa. o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie 

zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę 

podejmuje uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. 

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

Samorząd uczniowski 

§ 39 

1. Wszyscy uczniowie  szkoły stanowią samorząd uczniowski. 

2. Samorząd uczniowski może przedstawiać organom szkoły opinie i wnioski we wszystkich 

sprawach szkoły, a w szczególności praw ucznia. 

3. Samorząd uczniowski ma prawo do: 

1) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

2) redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

3) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 
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zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu 

z dyrektorem - zgodnie z przyjętym planem imprez na dany rok szkolny; 

4) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu. 

§ 40 

1. Samorząd uczniowski działa poprzez swoje organy. 

2. Organami samorządu uczniowskiego są: 

1) Samorządy klasowe; 

2) Rada samorządu uczniowskiego. 

3. Zasady działania i wyboru organów samorządów uczniowskich określa regulamin 

uchwalony przez ogół uczniów, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

4. Działalność samorządu uczniowskiego ma na celu umożliwienia uczniom realizowanie 

celów grupowych oraz branie czynnego udziału w życiu szkoły. 

Współdziałanie organów szkoły i sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów 

§ 41 

1. Organy szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Kopie planów działania winny 

być przekazane do wiadomości dyrektora szkoły. 

2. Każdy organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się 

do rozwiązywania problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej 

sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

3. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebranie przedstawicieli 

innych organów w celu wymiany informacji i poglądów. 

4. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących 

podaje się do ogólnej wiadomości w szkole. 

5. W ramach współpracy i współdziałania pomiędzy organami szkoły: 

1) przewodniczący zapraszają się na zebrania organów - z wyjątkiem tych zebrań rady 

pedagogicznej, gdzie omawiane są sprawy objęte tajemnicą; 

2) przewodniczący organów informują się nawzajem o projektach zmian 

w regulaminach ich działalności. 

6. Do rozwiązania sporów i konfliktów powołuje się komisję w składzie: 

1) przewodniczący organów szkoły; 

2) po dwóch przedstawicieli. 
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7. W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły obowiązkiem tych organów jest 

dążenie do rozstrzygnięcia sporu na terenie szkoły. Metody i formy rozstrzygania konfliktu 

strony ustalają między sobą (negocjacje, mediacja, arbitraż). 

8. Jeżeli dyrektor nie jest stroną w sprawie, przyjmuje rolę arbitra. Decyzja dyrektora podjęta 

po rozpatrzeniu sprawy jest ostateczna.  

9. W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, arbitrem jest zewnętrzny mediator, 

zaakceptowany przez strony konfliktu. Decyzja mediatora jest ostateczna. 

10. W przypadku braku porozumienia, co do osoby mediatora dyrektor zawiadamia 

o powstałym konflikcie organ prowadzący szkołę i organ nadzoru pedagogicznego. 

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

kolejnych posiedzeń, sprawę przekazuje się do organu prowadzącego (ewentualnie 

sprawującego nadzór pedagogiczny). Czas pracy komisji nie może przekroczyć 2 tygodni. 

12. Posiedzenie Komisji jest ważne, o ile uczestniczy w nim co najmniej 2/3 powołanych osób. 

13. Z posiedzeń komisji sporządzany jest protokół, pod którym podpisują się wszyscy obecni. 

14. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego i protokolanta. Funkcji 

tych nie mogą pełnić przewodniczący organów szkoły. 

15. Wyniki pracy komisji są jawne dla wszystkich organów szkoły. 

16. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał organów statutowych szkoły, jeżeli są niezgodne 

z przepisami prawa, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący i sprawujący nadzór 

pedagogiczny. 

17. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy członkami rady pedagogicznej, których 

rozstrzygnięcie nie zostało określone w regulaminie rady pedagogicznej. 

Rozdział V 

Organizacja pracy szkoły 

 

§ 42 

Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

Zasady organizacji szkoły 

§ 43 

1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok 

szkolny. 

2. Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii 

zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego. 

3. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią, ustalone przez 

dyrektora i zaopiniowane przez radę pedagogiczną: 
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1) szkolne plany nauczania; 

2) arkusz organizacji nauczania; 

3) tygodniowy rozkład zajęć. 

4. Szkolne plany nauczania ustala się dla danego etapu edukacyjnego, z wyodrębnieniem 

każdego roku szkolnego oraz ze wskazaniem przeznaczenia godzin do dyspozycji 

dyrektora, na podstawie ramowego planu nauczania, określonego w odrębnych przepisach. 

5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji 

szkoły opracowany na podstawie szkolnego planu nauczania oraz z uwzględnieniem planu 

finansowego szkoły. 

6. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący. 

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

szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin edukacyjnych 

finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

8. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, określa 

tygodniowy rozkład zajęć, ustalony na podstawie zatwierdzanego arkusza organizacji 

Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

9. Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy. 

10. Szkoła tworzy wydzielone rachunki dochodów własnych. 

11. Na wydzielonych rachunkach dochodów własnych, o których mowa w punkcie 10 mogą 

być gromadzone wpływy pochodzące z: 

1) wynajmu powierzchni sal, terenu i urządzeń w nieruchomościach oddanych 

jednostkom w trwały zarząd; 

2) wydawania świadectw i legitymacji; 

3) opłat za organizację wypoczynku w okresie wakacji letnich i zimowych, obozów, 

seminariów, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz praktyczną naukę zawodu; 

4) dotacji celowych; 

5) innej działalności, np. kwesty, sprzedaż surowców wtórnych, obsługa ubezpieczeń 

dla uczniów. 

12. Dochody własne mogą być przeznaczone na finansowanie: 

1) wydatków związanych z uzyskaniem dochodów określonych w punkcie 11; 

2) podstawowej bieżącej działalności statutowej poszczególnych jednostek; 

3) kosztów bieżących remontów oraz drobnych inwestycji; 

4) wzbogacenie oferty edukacyjnej; 

5) prowizji i opłat związanych z prowadzeniem rachunków bankowych rachunków 

dochodów własnych. 

13. Podstawą gospodarowania rachunkami dochodów własnych są roczne plany finansowe 

obejmujące dochody i wydatki sporządzone w układzie klasyfikacji budżetowej. 

14. Dysponentem środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych jest dyrektor 

szkoły. 
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§ 44 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych. 

2. Szczegółową organizację oddziałów oraz podział na grupy określają odrębne przepisy. 

3. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły 

na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy. 

4. Tygodniowy rozkład zajęć dla oddziału przedszkolnego i klas I-III Szkoły Podstawowej 

określa ogólny podział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem 

nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny ustala wychowawca klasy. 

§ 45 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone 

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a przerwy trwają od 5 do 20 minut. 

3. Zajęcia w szkole rozpoczynają się od godziny 8.00 i trwają: 

1) 8.00 – 8.45 

2) 8.55 – 9.40 

3) 9.50 – 10.35 

4) 10.50 – 11.35 

5) 11.45 – 12.30 

6) 12.50 – 13.35 

7) 13.40 – 14.25 

8) 14.30 – 15.15 

§ 46 

1. Uczniowie przychodzą do szkoły na piętnaście minut przed rozpoczęciem zajęć 

i przebywają pod opieką nauczycieli dyżurujących. Uczniowie szkoły klas I-III 

przychodzący do szkoły wcześniej niż piętnaście minut przed lekcją, mają obowiązek 

przebywania w świetlicy szkolnej. 

2. W czasie lekcji całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia przejmuje 

nauczyciel prowadzący zajęcia zgodnie z planem lub zgodnie z planem zastępstw. 

3. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw odpowiadają nauczyciele dyżurujący zgodnie 

z harmonogramem dyżurów. 

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów, którzy opuścili teren 

szkoły po zakończonych zajęciach wynikających z planu lekcji dla danego ucznia. 
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5. Nauczyciele i pozostali pracownicy zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania 

do dyrektora szkoły zagrożeń, które mogą być niebezpieczne dla uczniów i pracowników. 

Powstałe zagrożenia należy zabezpieczyć w miarę możliwości. 

6. Uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych z powodu złego samopoczucia 

pod warunkiem odebrania go przez rodzica (prawnego opiekuna) lub upoważnioną przez 

niego osobę pełnoletnią. 

7. Uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych na osobistą lub pisemną prośbę rodzica 

(prawnego opiekuna). 

8. Podczas zajęć na pływalni za bezpieczeństwo uczniów odpowiada wyznaczony przez 

dyrektora szkoły nauczyciel. 

§ 47 

1. Szkoła zapewnia uczniom korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

polegającej w szczególności na: 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 

2) rozpoznawaniu i  zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości 

psychofizycznych, które wynikają: 

a) z niedostosowania społecznego; 

b) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

c) ze szczególnych uzdolnień; 

d) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

e) z zaburzeń komunikacji językowej; 

f) z choroby przewlekłej; 

g) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

h) z niepowodzeń edukacyjnych; 

i) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

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

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą; 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych; 

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6) organizowaniu zajęć rozwijających uzdolnienia, logopedycznych, reedukacyjnych 

oraz zajęć z doradztwa zawodowego; 

7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających 

z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa 

w odrębnych przepisach, oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, 

nauczycieli i rodziców; 
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9) wspieranie uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku 

dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu 

informacji w tym zakresie; 

10) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia oraz zawodu; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

ucznia; 

12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom; 

13) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych; 

14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

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

1) rodzicami; 

2) poradniami psychologiczno- pedagogicznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

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

i nieodpłatne. 

4. Udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej wymaga pisemnej zgody 

rodzica. 

5. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych 

trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających 

z podstawy programowej kształcenia ogólnego lub złagodzenia albo wyeliminowania 

zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

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

1) ucznia; 

2) rodziców; 

3) dyrektora szkoły; 

4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; 

5) pielęgniarki; 

6) poradni; 

7) pracownika socjalnego; 

8) asystenta rodziny; 
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9) kuratora sądowego. 

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

oraz w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

3) zajęć specjalistycznych; 

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

5) warsztatów; 

6) porad i konsultacji. 

8. Zajęcia rozwijające uzdolnienia trwają 45 minut i są organizowane dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. Liczba uczestników 

tych zajęć nie może przekroczyć 8. 

9. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze trwają 45 minut i są organizowane dla uczniów 

mających trudności w nauce.  

10. Zajęcia logopedyczne trwają do 60 minut, organizuje się je dla uczniów z zaburzeniami 

mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba 

uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 4. 

11. Zajęcia z doradztwa zawodowego są organizowane w celu wspomagania uczniów 

w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych 

metod pracy i są prowadzone przez specjalistę wskazanego przez dyrektora. 

12. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze trwają 45 minut, 

a zajęcia specjalistyczne 60 minut. 

13. Dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, 

z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć. 

Zadania związane z zachowaniem bezpieczeństwa w czasie zajęć  

organizowanych przez szkołę 

§ 48 

1. Każdy nauczyciel odpowiada służbowo i prawnie za bezpieczeństwo, zdrowie i życie 

powierzonej jego opiece uczniów. 

2. Odpowiedzialność za ucznia na zajęciach obowiązkowych, dodatkowych, pozalekcyjnych 

ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia – jest on zobowiązany do niezwłocznego 

poinformowania dyrektora lub wicedyrektora szkoły o każdym wypadku mającym miejsce 

podczas tych zajęć. 

3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole zainstalowany jest system 

monitoringu. 

4. Odpowiedzialność za uczniów podczas wycieczek ponosi kierownik wraz z opiekunami. 

Kierownikiem wycieczki jest nauczyciel posiadający zaświadczenie o ukończeniu „Kursu 

kierowników wycieczek szkolnych”. Zasady organizacji wycieczek określa regulamin 

wycieczek. 
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5. Szkoła zapewnia indywidualną opiekę nad uczniami ze strony pielęgniarki szkolnej. Formy 

sprawowania w/w opieki ujęte są w planie pracy gabinetu lekarskiego. 

§ 49 

1. Podczas zajęć organizowanych przez szkolę poza terenem szkoły, zapewnia się uczniom 

opiekę – zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 8 listopada 2001r. 

2. Każdy nauczyciel organizujący lekcję w terenie zgłasza wyjście dyrektorowi poprzez 

wypełnienie „Karty wycieczki”, podaje w niej ilość uczestników, czas jej trwania i miejsce 

wycieczki.  

3. Na udział w wycieczce organizowanej poza granicami miasta nauczyciel musi uzyskać 

pisemną zgodę rodziców. 

§ 50 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe, dodatkowe, pozalekcyjne i pozaszkolne są 

zobowiązani do: 

1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów podczas tych zajęć; 

2) systematycznego kontrolowania pod względem BHP miejsca, w którym prowadzone 

są zajęcia, w szczególności w pracowniach o zwiększonym zagrożeniu (fizyka, 

chemia, technika, informatyka) opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni 

i na początku roku szkolnego zapoznaje z nim ucznia, w sali gimnastycznej, na 

boisku szkolnym i w szatniach nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność 

sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, 

dostosowanie wymagań do możliwości fizycznych uczniów, asekuruje uczniów 

podczas ćwiczeń na przyrządach; 

3) samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia 

o zagrożeniu dyrekcji szkoły; 

4) kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach i niezwłocznego reagowania 

na nagłą, niezapowiedzianą nieobecność poprzez poinformowanie o tym fakcie 

wychowawcy klasy, a za jego pośrednictwem rodziców ucznia; 

5) wprowadzanie uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów 

obowiązujących w tych pomieszczeniach; 

6) sprowadzania uczniów do szatni po ostatniej lekcji i dbanie o właściwe zachowanie 

uczniów. 

2. Regulamin postępowania w razie wypadku: 

1) Jeśli zdarzy się wypadek uczniowski na zajęciach w obiekcie szkolnym lub czasie 

przerwy, każdy nauczyciel, który jest świadkiem, natychmiast wykonuje następujące 

czynności: 
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a) gdy nie ma przeciwwskazań, doprowadza poszkodowanego do gabinetu 

lekarskiego, zawiadamia dyrektora szkoły; 

b) jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia, prosi o nadzór nad swoją grupą kolegę 

uczącego w najbliższej Sali; 

c) jeśli gabinet lekarski jest nieczynny, nauczyciel przekazuje poszkodowanego 

dyrektorowi, który przejmuje dalszą odpowiedzialność za udzielenie pomocy; 

d) jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia 

lub urządzeń, miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu 

dokonania oględzin; 

e) jeśli wypadek zdarzyłby się w godzinach wieczornych (zabawy, dyskoteki), 

w czasie gdy nie ma dyrektora szkoły, nauczyciel sam decyduje o postępowaniu. 

W każdym trudniejszym przypadku wzywa się pogotowie ratunkowe oraz 

zawiadamia telefonicznie dyrektora, a następnie zawiadamia rodziców; 

f) jeśli wypadek zdarzyłby się w czasie wycieczki, biwaku, wszystkie stosowne 

decyzje podejmuje kierownik imprezy i odpowiada za nie. 

3. W przypadku podejrzenia o używanie alkoholu lub narkotyków przez ucznia należy: 

1) poinformować wychowawcę, pedagoga, psychologa i dyrektora szkoły; 

2) wezwać rodziców, przeprowadzić rozmowę w obecności ucznia; 

3) zobowiązać ucznia do zaniechania negatywnego zachowania i poprosić rodziców 

o nadzór nad dzieckiem; 

4) poinformować o placówkach specjalistycznych służących pomocą. 

4. W przypadku braku reakcji ze strony rodziców dyrektor szkoły pisemnie powiadamia Sąd 

Rejonowy (Wydział Rodzinny i Nieletnich) lub policję (specjalistę do spraw nieletnich). 

1) Gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków 

podejmuje następujące kroki: 

a) powiadamia wychowawcę klasy; 

b) wzywa lekarza; 

c) zawiadamia dyrektora szkoły; 

d) prosi rodziców/opiekunów o niezwłoczne odebranie dziecka ze szkoły. 

5. W przypadku braku reakcji ze strony rodziców/opiekunów o dalszym postępowaniu 

z uczniem decyduje lekarz, a gdy uczeń jest agresywny, dyrektor powiadamia najbliższą 

jednostkę policji. 

 

1)  Jeśli nauczyciel zauważa substancje przypominającą narkotyk to: 

a) w obecności przynamniej dwóch nauczycieli prosi ucznia o przekazanie 

substancji; 

b) powiadamia dyrektora szkoły; 

c) telefonicznie wzywa rodziców/opiekunów do natychmiastowego stawiennictwa; 
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d) dyrektor wzywa policję, jeśli uczeń nie chce wydać podejrzanej substancji; 

e) otrzymaną od ucznia substancji bezzwłocznie przekazuje policji; 

f) sporządza się szczegółową notatkę z przebiegu zdarzenia. 

2) Postępowanie nauczyciela wobec ucznia-sprawcy czynu karalnego: 

a) niezwłoczne powiadamia dyrektora szkoły; 

b) ustala okoliczności czynu; 

c) przekazuje policji ewentualnych dowodów przestępstwa; 

d) w przypadku poważnego przestępstwa (rozbój, uszkodzenie ciała) zawiadamia 

policję. 

3) Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiara czynu karalnego: 

a) udziela pomocy przedmedycznej lub wzywa lekarza; 

b) niezwłocznie powiadamia rodziców i dyrektora szkoły; 

c) wzywa policję w przypadku konieczności profesjonalnego zabezpieczenia 

śladów przestępstwa. 

Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich 

§ 51 

1. Nauczyciele pełnią dyżury wg przyjętego grafiku. Zasady organizowania i pełnienia 

dyżurów określa odrębny regulamin. 

2. Dyżury pełnione są od godziny 7:50 do zakończenia zajęć i podczas przerw 

międzylekcyjnych. 

3. Dyżur powinien być pełniony aktywnie, nauczyciele mają obowiązek zapobiegać 

niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach, w sanitariatach i w szatniach. 

4. W czasie nieobecności nauczyciela wyznaczonego w danym dniu dyrektor wyznacza 

w zastępstwie innego nauczyciela. 

Koła zainteresowań i przedmiotowe 

§ 52 

1. W szkole dla rozwijania szczególnych uzdolnień uczniów tworzy się koła zainteresowań 

lub przedmiotowe. 

2. Koła zainteresowań, niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być 

prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach międzyklasowych 

oraz  w formie wycieczek i wyjazdów. 

3. Dopuszcza się finansowanie dodatkowych zajęć szkolnych na dwa sposoby: z budżetu 

i środków pozabudżetowych. 

4. Liczba uczestników kół przedmiotowych i zespołów zainteresowań finansowana z budżetu 

nie powinna być niższa niż 15 uczniów. 
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5. Liczbę uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych 

finansowanych ze środków pozabudżetowych regulują odrębne przepisy. 

6. Zajęcia, o których mowa w ust.1, 2 i 3 są organizowane w miarę posiadanych przez szkołę 

środków. 

 

Organizacja praktyk nauczycielskich 

§ 53 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych (kształcących nauczycieli) na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego 

porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły – lub za jego zgodą – między 

poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli na podstawie odrębnych 

przepisów. 

Biblioteka 

§ 54 

1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb 

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu 

warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród uczniów. 

2. Biblioteka składa się z wypożyczalni i czytelni, a wyposażenie stanowią odpowiednie 

meble biblioteczne oraz urządzenia audiowizualne, które umożliwiają: 

1) bezpieczne funkcjonowanie i przechowywanie zbiorów; 

2) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 

3) korzystanie ze zbiorów czytelni i wypożyczalni; 

4) zorganizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno-informacyjnego 

umożliwiającego: 

a) realizację zadań przypisanych bibliotece; 

b) organizację różnorodnych form pracy dydaktyczno-wychowawczej (lekcje, 

konkursy, wystawy); 

c) przygotowanie uczniów do samodzielnego korzystania z informacji naukowej. 

§ 55 

1. Z biblioteki multimedialnej mogą korzystać: 

1) uczniowie; 

2) nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

2. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 
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§ 56 

1. Biblioteka gromadzi następujące zbiory: 

1) księgozbiór podręczny (encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe 

i rzeczowe, kompendia wiedzy, albumy, biografie); 

2) lektury według ustalonego kanonu; 

3) lekturę beletrystyczną i popularnonaukową; 

4) czasopisma; 

5) płyty CD; 

6) programy komputerowe; 

7) przepisy oświatowe. 

2. Przy gromadzeniu zbiorów bibliotekarz kieruje się zapotrzebowaniem nauczycieli 

i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów, ofertą rynkową 

oraz możliwościami finansowymi. 

§ 57 

1. Główne zadania biblioteki: 

1) gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie materiałów bibliotecznych; 

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie 

działalności informacyjnej; 

3) zaspakajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych 

i informacyjnych; 

4) podejmowanie – zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami 

nauczania – różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, 

5) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 

6) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działania na rzecz przygotowania 

uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji, bibliotek; 

7) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, ich kultury 

czytelniczej, organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość 

kulturową i społeczną poprzez gromadzenie literatury dotyczącej regionu, w którym 

żyjemy, obrzędów i tradycji polskich i obcych, symboli narodowych, Unii 

Europejskiej, savoir-vivre i popularyzowanie tej wiedzy; 

8) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych 

w szkole; 

9) współpraca z innymi bibliotekami i instytucjami w zakresie wymiany doświadczeń, 

organizacji lekcji bibliotecznych oraz różnych zajęć edukacyjnych, kulturalnych itp. 

§ 58 
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Godziny otwarcia biblioteki, zasady wypożyczania książek, czasopism, zbiorów specjalnych, 

a także zasady zwrotu należności za materiały zniszczone, zgubione lub przetrzymywane przez 

czytelników określa regulamin biblioteki. 

§ 59 

Edukacja czytelnicza i medialna stanowi zestaw treści i umiejętności wspomagających rozwój 

ucznia, szczególnie w zakresie rozwijania zainteresowań i potrzeb czytelniczych 

oraz świadomego korzystania z różnych źródeł (w tym informacji medialnej). 

§ 60 

1. Nauczyciel bibliotekarz w trakcie odrębnych jednostek lekcyjnych, przydzielonych 

w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły realizuje tematy stanowiące uzupełnienie 

treści i zadań przedmiotowych. 

2. Podstawą realizacji jest program pracy biblioteki określający jego funkcje w zakresie: 

1) rozbudzania i rozwijania zamiłowań i zainteresowań czytelniczych i poznawczych; 

2) rozwoju osobowego ucznia, a w szczególności: 

a) prezentowania własnego punktu widzenia, szanowania poglądów innych; 

b) efektywnego współdziałania w zespole; 

c) sprawności komunikowania się, krytycznego odbioru treści (media); 

d) oceny rzeczywistości z zachowaniem hierarchii wartości. 

3. W tygodniowym wymiarze godzin pracy nauczyciela bibliotekarza mieszczą się godziny 

pracy z czytelnikiem oraz godziny przeznaczone na pracę wewnętrzną. 

§ 61 

Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki oraz stanowisk komputerowych określają 

stosowne przepisy. 

Świetlica szkolna 

§ 62 

1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców, 

szkoła organizuje świetlicę szkolną, która pracuje na podstawie planu wychowawczego na 

dany rok szkolny i regulamin świetlicy. 

2. Świetlica działa w godzinach 7:00 do 17:30. 

3. Za działalność świetlicy odpowiada dyrektor szkoły. 

4. Świetlica szkolna prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą w grupach 
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nie większych niż 25 dzieci. Na zajęcia świetlicowe przyjmowane są w pierwszej 

kolejności uczniowie oddziału przedszkolnego i  klas I - III na podstawie deklaracji 

rodziców, na prośbę rodziców w uzasadnionych przypadkach do świetlicy mogą 

uczęszczać uczniowie klas starszych ze szkoły.  Rodzice mogą wnosić opłaty na rzecz 

świetlicy ustalona przez radę rodziców. 

5. Szczegółowe funkcjonowanie i organizację pracy świetlicy określa regulamin świetlicy. 

Stołówka w szkole 

§ 63 

1. Szkoła umożliwia uczniom warunki spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej. 

2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala dyrektor 

w porozumieniu z organem prowadzącym. 

3. Szkoła nie prowadzi stołówki szkolnej, umożliwia korzystanie ze stołówki ajentowi 

na warunkach określonych w odrębnej umowie. 

4. Zasady prowadzenia stołówki ustala organ prowadzący lub ajent w porozumieniu 

z dyrektorem szkoły i radą rodziców.  

5. Ze stołówki mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły na zasadach określonych 

w regulaminie stołówki i osoby spoza szkoły za zgodą dyrektora. 

6. Dla uczniów potrzebujących szczególnej opieki i refundowania posiłków, dyrektor przy 

współpracy z pedagogiem i wychowawcami poszukuje środków na ich finansowanie. 

Zasady korzystania z mienia szkoły 

§ 64 

1. Od roku 2014/2015 i w kolejnych latach nauki uczniowie szkoły podstawowej korzystają 

z bezpłatnych podręczników do zajęć obowiązkowych wypożyczanych uczniom na okres 

jednego roku szkolnego. 

2. Uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej po zakończeniu zajęć 

dydaktycznych. Zwrot następuje nie później niż do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych. 

3. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego 

zwykle używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do wykonania kserokopii 

podręcznika i odpowiednim spięciu kartek. 

4. W przypadku zniszczenia, lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany 

poinformować wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza. 

5. Okres używania podręczników oraz materiałów edukacyjnych stanowiących mienie szkoły 

powinien wynosić co najmniej 3 lata. 

6. Dyrektor szkoły w formie zarządzenia określa wzór umowy na korzystanie 

z podręczników stanowiących mienie szkoły. 
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Rozdział VI 

Współdziałanie rodziców i nauczycieli 

§ 65 

1. Bezwzględny priorytet w wychowaniu młodego człowieka ma dom rodzinny. 

2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci 

oraz wykonywania obowiązku szkolnego. 

3. Współdziałanie odbywa się poprzez: 

1) zebrania ogólne dyrektora z rodzicami; 

2) wywiadówki; 

3) dni otwarte – comiesięczne spotkania wychowawców klas z rodzicami w celu 

wymiany informacji i dyskusji na tematy wychowawcze – w tym czasie wszyscy 

nauczyciele są obecni w szkole i rodzice mogą odbywać indywidualne rozmowy 

(również z pedagogiem szkolnym); 

4) indywidualne rozmowy wychowawcy klasy z rodzicami; 

5) wizyty rodziców w szkole na prośbę nauczyciela lub z inicjatywy rodziców; 

6) informacje w systemie Librus. 

4. Podstawowym dokumentem służącym do informowania rodziców o bieżących wynikach 

w nauce, o zachowaniu oraz o innych sprawach dotyczących funkcjonowania dziecka 

w szkole jest dziennik Librus. 

5. Rodzice są zobowiązani do bieżącej kontroli dziennika Librus i zapoznania się 

z zapisanymi w nim informacjami. 

6. W przypadku powtarzających się nieobecności rodziców na zebraniach wychowawca  

może przesłać listem poleconym wezwanie rodzica do szkoły. 

7. Rodzice mają prawo do: 

1) współtworzenia programu wychowawczego szkoły, 

2) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i danej klasie; 

3) znajomości programów nauczania, przepisów dotyczących oceniania, 

klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzenia egzaminów; 

4) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, 

postępów i przyczyn trudności w nauce; 

5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

swych dzieci. 

8. Rodzice powinni informować szkołę o zainteresowaniach ucznia, trudnościach 

wychowawczych oraz stanie jego zdrowia. 

9. Rodzice powinni poinformować szkołę o nieobecności dziecka w szkole, a po powrocie 

ucznia na zajęcia w ciągu tygodnia pisemnie w papierowym dzienniczku ucznia 

usprawiedliwić jego nieobecność. 

10. Szkoła oczekuje od rodziców: 
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1) aktywnej współpracy w procesie  edukacji i wychowania dziecka; 

2) pomocy w organizowaniu przedsięwzięć (wycieczki, uroczystości itp.) 

i w podejmowanych działaniach wychowawczych i opiekuńczych – na miarę 

możliwości rodziców, zarówno w odniesieniu do szkoły, jak i oddziału; 

3) współpracy w budowaniu poprawnych relacji między rodzicami a pracownikami 

szkoły. 

§ 66 

1. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w szkole odbywa się następująco: 

1) sytuacje konfliktowe między pracownikami szkoły, a rodzicami uczniów rozstrzyga 

dyrektor, z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego szkołę 

lub sądu; 

2) mediatorem w przypadkach sytuacji konfliktowych, na terenie szkoły między 

rodzicami uczniów jest pedagog szkolny, bądź inny wyznaczony przez dyrektora 

nauczyciel; 

3) w przypadku niepowodzenia mediacji, o której mowa w pkt. 2 pedagog 

lub nauczyciel przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia dyrektorowi szkoły. 

2. W rozstrzyganiu konfliktów należy kierować się zasadami partnerstwa, obiektywizmu 

oraz dobra publicznego z zachowaniem prawa stron do wyrażania swoich opinii. 

3. Sytuacje konfliktowe między uczniami a pracownikami szkoły rozstrzyga wychowawca 

danego ucznia lub uczniów z możliwością odwołania się stron do dyrektora.  

 

Rozdział VII 

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 

§ 67 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami. 

2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają 

odrębne przepisy. 

Obowiązki pracowników szkoły 

§ 68 

1. W szkole tworzy się stanowiska pracowników niepedagogicznych: 

1) sekretarza; 

2) kierownika gospodarczego; 

3) pielęgniarki; 

4) woźnej; 
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5) dozorcy. 

§ 69 

1. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych pracowników wynika z indywidualnego 

zakresu obowiązków ustalonego przez dyrektora szkoły. 

2. Pracownik szkoły zobowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać 

dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych zgodnie z regulaminem pracy 

szkoły. 

3. Do podstawowych obowiązków pracowników szkoły w szczególności należy: 

1) dążenie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania w tym celu 

odpowiedniej inicjatywy; 

2) przestrzeganie ustalonego w placówce czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób 

jak najbardziej efektywny; 

3) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych; 

4) informowanie dyrektora szkoły o każdym zagrożeniu zdrowia lub bezpieczeństwa 

uczniów; 

5) sprawdzanie na bieżąco stanu technicznego sprzętu i urządzeń na terenie szkoły 

i poza szkołą; 

6) przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników, okazywanie 

im pomocy; 

7) odpowiedzialność za powierzone materiały, pomoce naukowe, narzędzia pracy, 

sprzęt itp.; 

8) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

9) podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 

10)  uprzejme traktowanie rodziców, uczniów i interesantów szkoły; 

11)  postępowanie zgodnie z regulaminem pracy szkoły. 

Obowiązki i prawa nauczycieli 

§ 70 

1. Nauczyciel ma status funkcjonariusza państwowego. 

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za życie, zdrowie i bezpieczeństwo 

uczniów powierzonych jego opiece. 

3. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności: 

1) wybór i prawidłowa realizacja programu nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym 

zakresie optymalnych wyników; 

2) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych 
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oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu klasy, szkoły, rodziny, 

środowiska lokalnego i kraju; 

3) rzetelne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych; 

4) twórcza adaptacja programów nauczania będących w dyspozycji nauczyciela, 

do możliwości i potrzeb edukacyjnych grupy uczniów; 

5) sporządzanie rozkładu materiału z podziałem na jednostki lekcyjne; 

6) ścisłe stosowanie zasad oceniania kryterialnego, zachowanie bezstronności 

i obiektywizmu w ocenie ucznia, częsta ocena wiadomości i umiejętności ucznia; 

7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy 

merytorycznej przez: 

a) śledzenie najnowszej literatury dotyczącej dydaktyki; 

b) aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli 

oraz podejmowanie zewnętrznych form kształcenia zawodowego; 

c) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i udział 

we wzbogacaniu ich w środki dydaktyczne; 

8) unowocześnianie i wzbogacanie środków dydaktycznych potrzebnych do realizacji 

programu, wprowadzanie (w miarę możliwości) innowacji pedagogicznych 

oraz innych, związanych z procesem wychowania; 

9) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych oraz pomocy w przygotowywaniu 

się do egzaminów i konkursów przedmiotowych; 

10) aktywny udział w pracach rady pedagogicznej, zespołów przedmiotowych, 

wychowawczych i innych działających na terenie szkoły; 

11) sprawdzanie na początku każdych zajęć edukacyjnych obecności uczniów 

i odnotowywanie ich nieobecności, wpisywanie tematu zajęć, dokumentowanie 

własnym podpisem; 

12) wdrażanie do samorządności poprzez pracę w samorządzie oraz współpracę 

z organizacjami młodzieżowymi; 

13) aktywizowanie uczniów poprzez stwarzanie im odpowiednich warunków do pracy; 

14) diagnozowanie warunków środowiskowych uczniów; 

15) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych uczniów w tym uczniów szczególnie 

uzdolnionych; 

16) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

17) prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia oraz dydaktyczno-wyrównawczych; 

18) udzielanie porad i konsultacji uczniowi; 

19) prowadzenie porad, konsultacji dla rodziców; 

20) diagnozowanie gotowości do podjęcia nauki w szkole wśród dzieci z oddziałów 

przedszkolnych; 

21) prowadzenie obserwacji i pomiarów pedagogicznych w klasach I - III, w celu 

wczesnego rozpoznania ryzyka wystąpienia trudności w uczeniu się; 

22) organizowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkoły; 

23) rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz udzielanie wsparcia 
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w rozwoju zainteresowań i uzdolnień; 

24) indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności 

w nauce, dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości ucznia, realizacja 

zaleceń poradni psychologiczno- pedagogicznej i innej poradni specjalistycznej; 

25) prowadzenie dokumentacji w postaci dziennika zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych, specjalistycznych i innych oraz opracowanie programów zajęć 

dla ucznia lub grupy uczniów; 

26) prowadzenie dziennika Librus przez nauczycieli klas IV-VIII; 

27) dbanie o życie, bezpieczeństwo i zdrowie ucznia; 

28) umiejętna i systematyczna współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów 

oraz wychowawcami klas; 

29) informowanie uczniów i rodziców o bieżących, śródrocznych i rocznych ocenach 

z poszczególnych przedmiotów uzyskiwanych przez uczniów, informowanie 

o postępach w nauce, osiągnięciach lub trudnościach w nauce i w niepowodzeniach 

szkolnych, oraz o problemach w zachowaniu ich dzieci podczas wszystkich 

ogólnoszkolnych zebrań i konsultacji; 

30) włączanie rodziców w życie klasy; 

31) prowadzenie orientacji zawodowej uczniów w ramach danego przedmiotu 

nauczania; 

32) prowadzenie (ustalonej odrębnymi przepisami) dokumentacji pracy dydaktyczno-

wychowawczej lub wychowawczo-opiekuńczej; 

33) obiektywne, systematyczne i bezstronne ocenianie uczniów; 

34) pełnienie dyżurów podczas przerw zgodnie z odrębnym regulaminem i planem 

dyżurów nauczycielskich; 

35) zapewnienie pełnej opieki uczniom podczas zajęć obowiązkowych, 

nieobowiązkowych, dodatkowych imprez szkolnych, środowiskowych, wycieczek, 

wyjazdów i przestrzeganie przepisów BHP; 

36) wykonywanie innych zajęć zleconych przez dyrektora szkoły – obowiązkowych                   

i nadobowiązkowych. 

§ 71 

1. Nauczyciel ma prawo do: 

1) poszanowania swojej godności i prywatności; 

2) uznawania swoich kompetencji w zakresie nauczanego przedmiotu i podejmowanych 

działań wychowawczych; 

3) właściwie zorganizowanych warunków pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

4) wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych bez naruszania dobra 

innych osób; 

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny jego pracy; 

6) wyboru metod pracy, form organizacyjnych, podręczników (raz na trzy lata) 

i środków dydaktycznych w zakresie nauczanego przedmiotu; 
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7) prowadzenia nauczania według opracowanej przez siebie koncepcji zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

8) doboru treści programowych w zakresie zajęć pozalekcyjnych; 

9) wsparcia merytorycznego w udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej ze strony poradni oraz placówek doskonalenia nauczycieli. 

Zadania wychowawcy klasy 

§ 72 

1. Wychowawca klasy będąc świadomym uczestnikiem procesu wychowawczego 

i jednocześnie opiekunem dziecka, pełni zasadniczą funkcję w systemie wychowawczym, 

tworząc warunki wspomagające rozwój, uczenie się i przygotowanie do życia w rodzinie  

i społeczeństwie. 

2. Do zadań wychowawcy klasy należy: 

1) diagnoza potrzeb uczniów zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywane 

na początku każdego roku szkolnego oraz w jego trakcie poprzez rozmowy, 

wywiady, zajęcia warsztatowe; 

2) poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich 

rozwoju psychofizycznego i pozytywnych cech charakteru; 

3) systematyczna współpraca z rodzicami i prawnymi opiekunami – organizowanie 

spotkań klasowych, rozmowy indywidualne, pedagogizacja, ankietowanie, 

diagnozowanie funkcjonowania systemu rodzinnego; 

4) systematyczna współpraca z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką, 

udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, socjalnej, chronienie 

przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań 

profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, rozpoznawanie i eliminacja 

zagrożeń; 

5) troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych 

osiągnięć w nauce, organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, 

w tym uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, otaczanie dodatkową 

opieką uczniów szczególnie uzdolnionych; 

6) dbanie o regularne uczęszczanie na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, 

egzekwowanie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 

7) informowanie pedagoga szkolnego najpóźniej do 10 każdego miesiąca 

o nieobecnościach nieusprawiedliwionych ucznia w ilości powyżej 32 godzin 

w ciągu miesiąca; 

8) obliczanie frekwencji najpóźniej do 10 każdego miesiąca; 

9) motywowanie ucznia do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach 

przedmiotowych, organizacjach szkolnych, aktywnej działalności na rzecz klasy 

i szkoły; 

10) integrowanie zespołu klasowego, kształtowanie pozytywnych relacji pomiędzy 

uczniami, opartych na życzliwości, tolerancji, współdziałaniu, koleżeństwie, 
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przyjaźni, pomocy, rozwiązywanie i eliminacja konfliktów, problemów 

wychowawczych, wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, 

porządek, estetykę na terenie klasy i szkoły; 

11) wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn 

niewłaściwego zachowania uczniów, podejmowania środków zaradczych 

w porozumieniu z nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia 

(prawnymi opiekunami ucznia); 

12) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia, 

oraz przestrzeganie zasad BHP w szkole i poza nią; 

13) informowanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o uzyskiwanych przez niego 

ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych 

oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce 

i niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych; 

14) zapoznawanie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów z zasadami zawartymi 

w WO, kryteriami wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania cząstkowych 

oraz śródrocznych i rocznych ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych, Statutem 

Szkoły, programem wychowawczym szkoły, tematyką godzin wychowawczych, 

programem profilaktyki szkoły, wynikami i analizą próbnych i właściwych 

sprawdzianów i egzaminów; 

15) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji szkolnej – dziennika 

lekcyjnego, arkuszy ocen, świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły i innej 

dokumentacji wymaganej w szkole; 

16) ścisła współpraca z nauczycielami w zakresie ustalania śródrocznej i rocznej oceny 

z zachowania – zgodnie z WO; 

17) koordynowanie pracą zespołu nauczycielskiego; 

18) udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej 

pracy; 

19) informowanie innych nauczycieli o sytuacji ucznia wymagającego pomocy     

psychologiczno-pedagogicznej w zależności od potrzeb; 

20) informowanie rodziców ucznia o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną; 

21) ustalanie form pomocy, okresu jej udzielania oraz proponowanego wymiaru godzin; 

22) prowadzenie wykazu uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

§ 73 

Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy w podejmowanych działaniach 

edukacyjnych, wychowawczych i metodycznych od dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, doradców metodycznych, instytucji wspomagających 

szkołę. 
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Obowiązki pedagoga i psychologa w szkole 

§ 74 

1. W szkole są zatrudnieni: pedagog i psycholog. 

2. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności: 

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

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 

określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron 

uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb; 

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

i młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

9) organizowanie działań w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-

psychologicznej; 

10) wspieranie mocnych stron uczniów; 

11) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej; 

12) organizowanie działań w zakresie pomocy materialnej; 

13) koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej. 

3. Pedagog i psycholog opracowują na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, obejmujący 

także zasady współdziałania szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

zatwierdzany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

4. Pod koniec każdego semestru pedagog i psycholog składają sprawozdanie ze swojej pracy. 

5. Pedagog i psycholog dokumentują swoją działalność na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. 
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Obowiązki  logopedy 

§ 75 

1. W szkole może być tworzone stanowiska logopedy. 

2. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i ich 

rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń; 

3) prowadzenie profilaktyki zaburzeń komunikacji językowej we współpracy 

z rodzicami; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

Obowiązki kierownika świetlicy szkolnej 

§ 76 

1. Do obowiązków kierownika świetlicy należy: 

1) koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych na terenie 

świetlicy; 

2) wyznaczanie w porozumieniu z dyrektorem zakresu obowiązków wychowawczych 

dla wychowawców świetlicy; 

3) kontrola wychowawców świetlicy pod kątem realizacji zadań wynikających 

z powierzonych obowiązków i ze statutu; 

4) systematyczne prowadzenie dokumentacji. 

Obowiązki nauczyciela - wychowawcy świetlicy 

§ 77 

1. W szkole podstawowej mogą być tworzone stanowiska nauczycieli – wychowawców 

świetlicy. 

2. Do ich zadań należy w szczególności: 

1) organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej dla uczniów korzystających 

ze świetlicy; 

2) sprawowanie opieki nad powierzonymi wychowankami; 

3) organizowanie nauki własnej dzieci w świetlicy; 

4) organizowanie i nadzór przy wydawaniu posiłków w stołówce; 
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5) organizowanie innych form zgodnie z regulaminem świetlicy. 

Obowiązki nauczyciela-katechety 

§ 78 

1. W szkole tworzy się stanowisko nauczyciela religii – katechety szkolnego. 

2. Nauczyciele religii wchodzą w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmują jednak 

obowiązków wychowawcy klasy. 

Obowiązki nauczyciela - bibliotekarza 

§ 79 

1. Zadania nauczyciela bibliotekarza dzielą się na pracę pedagogiczną i organizacyjno-

techniczną. 

2. Praca pedagogiczna obejmuje: 

1) udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki; 

2) prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej; 

3) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa; 

4) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę 

z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami i innymi 

instytucjami pozaszkolnymi. 

3. Prace organizacyjno-techniczna obejmują: 

1) gromadzenie zbiorów; 

2) ewidencja i opracowanie zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami, selekcja 

zbiorów; 

3) prowadzenie warsztatu informacyjnego: 

a) katalogu alfabetycznego całości zbiorów znajdujących się na terenie szkoły; 

b) katalogu rzeczowego zbiorów w układzie wg Uniwersalnej Klasyfikacji 

Dziesiętnej; 

4) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji; 

5) sporządzanie projektów rocznych planów pracy; 
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Zespoły nauczycielskie, przedmiotowe, zadaniowe ds. ewaluacji wewnętrznej  

i innych zadań wynikających z pracy szkoły 

§ 80 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół nauczycielski. 

2. Pracą zespołu nauczycielskiego kieruje wychowawca danego oddziału, a zespołu 

przedmiotowego i zadaniowego przewodniczący. 

3. Zespoły przedmiotowe tworzą nauczyciele takich samych lub pokrewnych przedmiotów. 

4. Skład zespołów zadaniowych rady pedagogicznej określa dyrektor szkoły. 

5. Zespoły są zobowiązane do opracowania planu pracy na dany rok szkolny. 

6. Spotkania zespołów odbywają się w miarę potrzeb. 

7. Zespoły dwukrotnie w ciągu roku szkolnego składają sprawozdanie ze swojej działalności 

na posiedzeniach rady pedagogicznej. 

§ 81 

1. Do zadań zespołu przedmiotowego należy: 

1) ustalanie zestawu programów nauczania i podręczników dla danego oddziału 

oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb; 

2) diagnozowanie możliwości i potrzeb uczniów danego oddziału; 

3) ustalanie sposobów pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami w oparciu 

o dokonaną diagnozę; 

4) organizowanie współpracy nauczycieli w zakresie realizacji programów, korelacji 

treści kształcenia i wychowania; 

5) opracowanie kryteriów wymagań i oceniania uczniów; 

6) badanie osiągnięć uczniów, analiza wyników zewnętrznych badań kształcenia 

i uwzględnianie ich w planowaniu dalszej pracy; 

7) organizowanie własnego doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego 

dla nauczycieli początkujących; 

8) organizowanie współpracy z nauczycielami doradcami. 

2. Do zadań zespołu nauczycielskiego należy: 

1) realizacja programu wychowawczego szkoły; 

2) rozwiązywanie problemów wychowawczych; 

3) dokumentowanie pracy zespołu; 

4) analiza i ewentualna modyfikacja zasad oceniania uczniów; 

5) analiza wyników nauczania uczniów; 

6) ustalanie ocen klasyfikacyjnych przed plenarnym posiedzeniem rady pedagogicznej; 

7) analiza i ewentualna modyfikacja programu wychowawczego szkoły po zakończeniu  

II semestru; 



48 

8) samokształcenie; 

9) dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z radą pedagogiczną; 

10) wykonywanie innych zadań przydzielonych przez dyrektora szkoły. 

3. Zespół nauczycielski prowadzi pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla ucznia poprzez: 

1) planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia; 

3) opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów 

posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 

4) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów 

gimnazjum; 

6) opracowanie planu działań wspierających dla uczniów nieposiadających orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalnego; 

7) dokonywanie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

8) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

4. Do zadań zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej należy: 

1) monitorowanie realizacji podstawy programowej; 

2) frekwencji; 

3) wybranego przez radę pedagogiczną obszaru pracy szkoły; 

4) formułowanie wniosków. 

Rozdział VIII 

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 351 

 

Przyjęcie ucznia do szkoły 

§ 82 

1. Uczniem szkoły podstawowej jest dziecko objęte obowiązkiem szkolnym, zamieszkujące 

w obwodzie szkoły, określonym odrębnymi przepisami. 

2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się: 

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły; 

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem 

szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje miejscami wolnymi; 

3) dziecko jest zapisywane zgodnie z kalendarzem rekrutacji.  
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§ 83 

1. Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie od 6 lat, ale nie wcześniej niż od 5 roku 

życia do 13, nie później jednak niż do 18 roku życia. 

2. Zasady przenoszenia uczniów z innych szkół regulują odrębne przepisy. 

Prawa Ucznia 

§ 84 

1. Uczeń ma prawo do zdobywania dogłębnej i rzetelnej wiedzy, wszechstronnego rozwijania 

swoich umiejętności i zainteresowań, swobody wyrażania myśli i przekonań 

z poszanowaniem zasad tolerancji i godności ludzkiej. 

2. W szczególności uczeń ma prawo do: 

1) poszanowania swojej godności i takich warunków pobytu, które gwarantują ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy; 

2) życzliwego, podmiotowego traktowani w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

3) zapoznania się z programem nauczania, jego treściami, celami oraz stawianymi 

wymaganiami; 

4) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej, umotywowanej i systematycznej oceny swojej 

pracy; 

5) rozwijania swoich zdolności i zainteresowań; 

6) korzystania z właściwego, zorganizowanego życia szkolnego, umożliwiającego 

zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością 

rozwijania i zaspokajania swoich zainteresowań; 

7) korzystania z pomieszczeń szkolnych, środków dydaktycznych, sprzętu, 

indywidualnych szafek do przechowywania podręczników i przyborów szkolnych, 

księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych; 

8) korzystania z pomocy szkoły w przypadkach niepowodzeń szkolnych i innych 

wypadkach losowych; 

9) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, czynnego 

uczestnictwa w imprezach szkolnych zatwierdzonych przez radę pedagogiczną; 

10)  uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych; 

11)  korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego; 

12)  głoszenia swoich poglądów, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób; 

13)  wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową; 

14)  zrzeszania się w organizacjach szkolnych; 

15)  udziału w dowolnie wybranych konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 
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Obowiązki ucznia 

§ 85 

1. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach 

lekcyjnych i życiu szkoły oraz zdobywania wiedzy. 

2. W szczególności do obowiązków ucznia należy: 

1) godne reprezentowanie klasy i szkoły; 

2) podporządkowanie się zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, 

samorządu uczniowskiego; 

3) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i nauczycieli 

oraz innych pracowników szkoły; 

4) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa; 

5) realizowanie przyjętych na siebie zobowiązań; 

6) postępowanie zgodnie z zasadami tolerancji; 

7) dbanie o środowisko naturalne; 

8) punktualne przychodzenie na zajęcia, zgodnie z rozkładem lekcji, na piętnaście 

minut przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych; 

9) systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych i regularne odrabianie 

prac domowych; 

10) kulturalne zachowywanie się podczas zajęć, polegające na spokojnym zajęciu 

miejsca w klasie, przygotowanie niezbędnych przyborów, podręcznika, zeszytu, 

zabieraniu głosu po uprzednim zgłoszeniu się i za zgodą nauczyciela, braku rozmów 

z kolegą/koleżanką, stosowanie form grzecznościowych, nieopuszczanie klasy 

bez zgody nauczyciela; 

11) nieopuszczania terenu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych; 

12) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych 

wymaganych przez nauczyciela; 

13) pisanie każdej pracy kontrolnej; 

14) aktywne uczestnictwo w zajęciach; 

15) na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku z wywiązywania się z obowiązków 

na wychowaniu fizycznym, technice, plastyce i muzyce; 

16) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: uczeń nie pali 

tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających, prowadzi aktywny, 

prozdrowotny styl życia; 

17) ucznia zobowiązuje się do schludnego wyglądu na terenie szkoły i podczas wyjść 

organizowanych przez szkołę; 

18) noszenie stroju galowego na wszystkie uroczystości szkolne, to jest: 

a) chłopcy – długie, ciemne spodnie, biała koszula; 

b) dziewczynki – ciemna spódnica, biała bluzka; 

19) noszenie na terenie szkoły obuwia na zmianę z jasną podeszwą (tenisówki); 
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20) dbanie o schludny wygląd stosownie do wieku, zabrania się: farbowania włosów, 

malowania paznokci, makijażu, noszenia strojów odsłaniających brzuch, ramiona, 

a także przeźroczystych i zbyt krótkich; 

21) posiadanie podczas pobytu w szkole dzienniczka ucznia opatrzonego wzorami 

podpisów rodziców i danymi osobowymi ucznia; 

22) przestrzeganie całkowitego zakazu używania telefonów komórkowych i innych 

sprzętów elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych (podczas zajęć lekcyjnych 

aparaty telefoniczne i inne urządzenia elektroniczne powinny być wyłączone 

i schowane); 

23) używanie telefonu komórkowego – poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas 

przed i po zajęciach ) – jedynie w trybie „milczy”; 

24) przestrzeganie całkowitego zakazu nagrywania dźwięku i obrazu za pomocą telefonu 

i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. Za skradzione telefony lub 

urządzenia elektroniczne szkoła nie ponosi odpowiedzialności; 

25) przestrzeganie postanowień zawartych w regulaminie uczniowskim szkoły; 

26) dostarczenie wychowawcy klasy usprawiedliwienia za opuszczone godziny 

do najbliższej godziny wychowawczej po przyjściu do szkoły, w przypadku 

nieobecności wychowawcy, zwolnienie należy dostarczyć wicedyrektorowi szkoły; 

niedotrzymanie ww. terminu powoduje uznanie nieobecności 

za nieusprawiedliwioną (nie honoruje się zwolnień wstecznych); 

27) posiadanie podczas każdorazowego zwalniania z zajęć edukacyjnych stosownego 

wpisu w dzienniku ucznia rodzica (prawnego opiekuna) z czytelnym podpisem, 

rodzica (prawnego opiekuna) i zapisem w brzmieniu „biorę pełną odpowiedzialność 

za samodzielny powrót dziecka (imię i nazwisko dziecka) do domu”. Wymienioną 

informację uczeń przedstawia wychowawcy klasy, świetlicy. 

§ 86 

W razie naruszania postanowień, o których mowa w §78 dyrektor szkoły wydaje zarządzenia 

porządkowe regulujące na bieżąco sprawy z tego zakresu. 

Nagrody 

§ 87 

1. Nagrodę może otrzymać uczeń, zespół klasowy oraz grupa uczniów. 

2. Nagroda może być przyznana za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową frekwencję, 

wzorową postawę, wyróżniającą postawę na rzecz szkoły i środowiska, wybitne 

osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu, w konkursach i olimpiadach. Wnioski o nagrody 

wraz z uzasadnieniem mogą zgłosić: wychowawca klasy, nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów, samorząd klasowy, samorząd uczniowski, dyrektor. 

3. Nagroda może być udzielona w następującej formie: 
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1) pochwały wychowawcy klasy lub innego nauczyciela; 

2) pochwały dyrektora szkoły; 

3) wyróżnienia specjalnego dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej; 

4) listu gratulacyjnego lub dyplomu uznania przyznanego uczniowi przez dyrektora 

szkoły; 

5) listu gratulacyjnego do rodziców; 

6) nagrody książkowej lub rzeczowej wręczanej na forum klasy lub szkoły w czasie 

apeli lub uroczystości szkolnych; 

7) szczególnie wyróżniającym się uczniom nagrody są wręczane na uroczystości 

zakończenia roku szkolnego. 

4. W klasach I-III uczeń może uzyskać tytuł „wzorowy uczeń”. Warunki uzyskania tytułu 

określa regulamin Wzorowego Ucznia. 

Kary 

§ 88 

1. Uczeń może zostać ukarany za: 

1) zachowania związane z zagrożeniem bezpieczeństwa własnego: 

a) palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie środków odurzających; 

b) zabawy zagrażające zdrowiu i życiu; 

2) zachowania związane z zagrożeniem bezpieczeństwa innych: 

a) agresja czynna: bicie, kradzieże, wyłudzanie i szantaż, przezwiska 

i ośmieszanie, zachowanie niekulturalne (wulgaryzmy: słowa, gesty, arogancja); 

b) agresja bierna: przyzwolenie na agresywne zachowanie, nakłanianie 

do zachowań agresywnych; 

3) zachowania związane z wypełnianiem roli ucznia: 

a) uporczywe spóźnianie się; 

b) permanentny brak zadań domowych; 

c) uporczywe przeszkadzanie na lekcjach; 

d) ignorowanie poleceń dorosłych; 

e) odmowa wykonania zadania; 

f) brak szacunku dla pracy innych (np. niszczenie mienia, śmiecenie, dewastacje); 

g) nieusprawiedliwione nieuczęszczanie na obowiązkowe zajęcia szkolne; 

h) samowolne opuszczanie terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych i przerw. 



 

53  

§ 89 

W sytuacjach zagrażających życiu lub o charakterze kryminalnym stosuje się kary 

regulaminowe: naganę, przeniesienie do innej klasy, przeniesienie do innej szkoły. 

§ 90 

1. Konsekwencją nałożonej kary może być obniżenie oceny zachowania. 

2. Jeśli uczeń nie podlega już obowiązkowi szkolnemu, rada pedagogiczna ma prawo podjąć 

uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do skreślenia z listy uczniów w przypadku, 

gdy uczeń: 

1) często narusza regulamin ucznia i Statut szkoły; 

2) zagraża bezpieczeństwu innych; 

3) ma demoralizujący wpływ na innych uczniów; 

4) nie uczęszcza na zajęcia i nie rokuje nadziei na poprawę; 

5) złoży do dyrektora szkoły prośbę o skreślenie z listy uczniów. 

§ 91 

1. Ustala się następujące kary dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej: 

1) upomnienie wychowawcy klasy; 

2) pozbawienie przez wychowawcę pełnionych w klasie funkcji; 

3) zakaz uczestniczenia w imprezach szkolnych (dyskoteka, wycieczka szkolna, 

zawody sportowe); 

4) pozbawienie funkcji pełnionych na forum szkoły; 

5) wyrównanie strat w przypadku umyślnego zniszczenia mienia szkolnego 

bądź prywatnego lub pomoc w jego naprawie w porozumieniu z rodzicami; 

6) praca społeczna na terenie szkoły w porozumieniu z rodzicami; 

7) upomnieniem lub naganą dyrektora w obecności klasy, z powiadomieniem rodziców 

(opiekunów prawnych); 

8) przeniesienie do innej klasy lub szkoły. 

§ 92 

1. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego czynu. Kary nie mogą być 

stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. 

2. O nałożonej karze informuje się rodziców w terminie do 3 dni od udzielenia kary. 

Wszystkie kary są wymierzane po wysłuchaniu ucznia. 

3. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo do wniesienia odwołania od udzielonej kary 

w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia o ukaraniu: 
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1) odwołanie składa się w formie pisemnej od kar udzielonych przez wychowawcę 

do dyrektora; 

2) od kar udzielonych przez dyrektora do Kuratora Oświaty. 

4. W przypadku ciągłych naruszeń postanowień statutu rada pedagogiczna może zobowiązać 

dyrektora zespołu do złożenia wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia 

do innej szkoły. 

5. Karę zostaje zniesiona w przypadku poprawy zachowania ucznia w kolejnym semestrze 

roku szkolnego. Nie dotyczy to kar udzielanych za złą frekwencję. 

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych 

§ 93 

1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu 

lub innych środków, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, 

podejmuje się następujące działania: 

1) przekazanie ustnej informacji wychowawcy klasy; 

2) wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły; 

3) wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, przekazuje 

im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami i uczniem w ich 

obecności. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia 

do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie 

do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może 

zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udziału 

dziecka w programie terapeutycznym; 

4) jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal 

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich 

dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub 

policję (specjalistę ds. nieletnich); 

5) w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkanie z pedagogiem 

itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły 

powiadamia sąd rodzinny lub policję. 

§ 94 

1. W przypadku, stwierdzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem 

alkoholu lub narkotyków podejmuje się następujące działania: 

 

1) powiadamia się wychowawcę klasy i dyrektora; 

2) odizolowuje się ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa 
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nie pozostawia się go samego, stwarzając warunki, w których nie będzie zagrożone 

jego życie ani zdrowie; 

3) wzywa się lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie 

udzielenia pomocy medycznej,; 

4) zawiadamia się rodziców (prawnych opiekunów), których zobowiązuje się 

do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice (prawni opiekunowie) 

odmawiają odebrania dziecka o pozostaniu dziecka w szkole bądź przewiezieniu 

do placówki służby zdrowia albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom 

policji decyduje lekarz w porozumieniu z dyrektorem szkoły, po ustaleniu aktualnego 

stanu zdrowia ucznia; 

5) gdy rodzice ucznia – będącego pod wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia 

do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia 

albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób, dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą 

jednostkę policji. 

§ 95 

1. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się 

pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły 

ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu 

rodzinnego. 

2. Spożywanie przez ucznia (który ukończył 17 lat) alkoholu na terenie szkoły stanowi 

wykroczenie z Art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. 

Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

§ 96 

1. W przypadku, znalezienia na terenie szkoły substancji przypominającej wyglądem 

narkotyk należy: 

1) zachowując środki ostrożności zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej osób 

niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, 

próbując (o ile jest to możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo 

znaleziona substancja należy; 

2) powiadomić o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję; 

3) po przyjeździe policji niezwłocznie przekazać zabezpieczoną substancję 

oraz informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

§ 97 

1. W przypadku podejrzeń, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, 
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stosuje się następującą procedurę: 

1) nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor) żąda, aby 

uczeń przekazał mu substancję, pokazał zawartość torby, kieszeni ewentualnie innych 

przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. 

Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani 

teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji; 

2) o swoich spostrzeżeniach nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa; 

3) w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi 

substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która 

przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną 

substancję i zabiera ją do ekspertyzy; 

4) jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim 

zabezpieczeniu zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. 

Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe 

zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń 

wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

§ 98 

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat, 

należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez 

ucznia, który ukończył 17 lat prokuraturę lub policję (Art. 4 UPN i Art. 304 KPK). 

§ 99 

1. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego obejmuje: 

1) niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły; 

2) ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia; 

3) przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi 

szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę; 

4) powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia; 

5) niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, 

uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest 

nikomu znana. 

§ 100 

1. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego, obejmuje: 

1) udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej udzielenia 
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przez wezwanie lekarza w przypadku gdy ofiara doznała obrażeń; 

2) niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły; 

3) powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia; 

4) niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności 

i ewentualnych świadków zdarzenia. 

§ 101 

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 

niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo 

przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych 

przedmiotów i wezwać policję. 

Pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej 

§ 102 

1. Uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, o ile szkoła posiada przyznane na ten 

cel środki, może otrzymać pomoc materialną. 

2. Pomoc materialną dla uczniów stanowi częściowe lub całkowite pokrycie kosztów 

obiadów w stołówce szkolnej oraz inne formy ustalone przez radę rodziców lub radę 

pedagogiczną. 

3. Tryb przyznawania pomocy materialnej: 

1) uczeń, jego rodzice lub wychowawca klasy składają pisemną prośbę o udzielenie 

pomocy materialnej wraz z udokumentowaniem i uzasadnieniem oraz opinią 

pedagoga do dyrektora, 

2) Dyrektor szkoły przyznaje pomoc materialną w miarę posiadanych na ten cel środków 

lub wnioskuje o przyznanie zapomogi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

(MOPR). 

Rozdział IX 

WEWNĄTRZSZKOLNE  OCENIANIE 

Postanowienia ogólne 

§ 103 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia – ich ocenianie polega na rozpoznawaniu 



58 

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej określonej w przepisach ogólnie obowiązujących oraz realizowanych 

w szkole programów nauczania; 

2) zachowanie ucznia – ocenianie polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego oraz norm etycznych. 

2. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest: 

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

oraz postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju; 

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

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

i trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali 

i w formach przyjętych w szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków i  trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

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

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

4. Nauczyciel ma obowiązek dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym; 

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

orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
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specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej 

opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów. 

Zasady, terminy i procedury związane z ocenianiem  

w szkole podstawowej 

§ 104 

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele wszystkich przedmiotów przygotowują 

w formie pisemnej informacje o przedmiotowym systemie oceniania oraz informują 

uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) 

oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

4) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są dostępne do wglądu dla rodziców (prawnych 

opiekunów) i uczniów u nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne. 

3. Terminy klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej ustala się w każdym roku szkolnym, 

zgodnie z kalendarzem roku określonym przez Ministra Edukacji Narodowej i odnotowuje 

się w rocznym planie pracy szkoły. 

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

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

1) nauczyciel ustnie na zajęciach lekcyjnych uzasadnia uczniowi oceny bieżące, 

śródroczne, roczne i końcoworoczne; 

2) dodatkowo na prośbę ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel jest 

zobowiązany ustnie uzasadnić ustalone oceny bieżące, śródroczne, roczne 

i końcoworoczne w terminach ustalonych z uczniem lub rodzicem (prawnym 

opiekunem); 

3) uzasadnienie oceny bieżącej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych 

i znanych uczniowi kryteriów wobec jego pracy, wypowiedzi lub innej aktywności 

oraz wskazanie: 

a) co uczeń zrobił dobrze; 
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b) co uczeń ma poprawić; 

c) w jaki sposób uczeń ma poprawić ocenę; 

d) jak ma pracować dalej, czyli wskazówki do dalszego rozwoju; 

4) uzasadnienie oceny śródroczne, rocznej i  końcoworocznej obejmuje odniesienie się 

wcześniej ustalonych wymagań znanych uczniowi na poszczególne oceny 

oraz wskazanie: 

a) jakie wymagania podstawy programowej uczeń opanował; 

b) jakie wymagania podstawy programowej musi jeszcze opanować; 

5) jeśli uczeń lub rodzic (prawny opiekun) uzna uzasadnienie za niewystarczające, 

może złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły o sporządzenie uzasadnienia 

oceny na piśmie. Nauczyciel sporządza uzasadnienie w terminie 7 dni od dnia 

złożenia wniosku. Pisemne uzasadnienie oceny obejmuje wskazania wymienione 

w punkcie 3) lub 4). Pisemne uzasadnienie nauczyciel składa w sekretariacie szkoły, 

a dyrektor przekazuje je w ciągu 3 dni wnioskodawcy. 

6. Na wniosek ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna), ocenione pisemne prace 

kontrolne i inna dokumentacja dotycząca oceniana (oceny opisowe) jest udostępniana 

uczniowi lub jego rodzicom wyłącznie na terenie szkoły, podczas dni otwartych 

dla rodziców, zebrań z rodzicami lub podczas spotkań indywidualnych z nauczycielami. 

Zabrania się sporządzania kopii, fotografowania w/w pisemnych prac kontrolnych, 

i dokumentacji dotyczącej oceniania, ponieważ materiał ten stanowi własność 

intelektualną szkoły i istnieje domniemanie rozpowszechniania i upubliczniania wyżej 

wymienionego materiału. Podczas spotkań z nauczycielem rodzic (opiekun prawny) może 

sporządzać notatki z tych prac. Sprawdzone i ocenione wszystkie pisemne prace ucznia są 

przechowywane w szkole przez nauczycieli przedmiotów do końca września następnego 

roku szkolnego i niszczone na terenie szkoły. 

7. Rodzic może mieć wgląd tylko do prac swojego dziecka, nie ma możliwości 

porównywania z pracami innych uczniów. 

8. Omówienia i poprawy sprawdzianów oraz prac klasowych znajdują się w zeszytach 

uczniów. 

9. Na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego) lub ucznia dyrektor szkoły udostępnia 

do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inna 

dokumentacje dotycząca oceniania ucznia w terminie i miejscu wspólnie ustalonym. 

Udostępnianie odbywa się w obecności dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej, 

uczeń lub rodzic (opiekun prawny) ma prawo do uzyskania ustnego uzasadnienia oceny 

ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego. Uczeń lub rodzic 

(prawny opiekun) może sporządzać notatki z testu. Dokumentacji dotyczącej egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń wobec rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania oraz innej dokumentacji dotyczącej 

oceniania ucznia nie można wynosić poza teren szkoły. 

10. Informacje dotyczące przebiegu i wyników procesu oceniania są poufne dla osób trzecich. 
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Za osoby trzecie nie uważa się nauczycieli szkoły oraz uczniów danej klasy. 

11. O bieżących osiągnięciach ucznia rodzice (prawni opiekunowie) są informowani poprzez 

wpis w dzienniczku ucznia, na ogólnoszkolnych zebraniach z rodzicami oraz w czasie 

indywidualnych konsultacji nauczycieli z rodzicami – dni otwartych. W ciągu każdego 

semestru odbywają się co najmniej dwa zebrania z rodzicami. 

12. Nauczyciel nie jest zobowiązany do udzielania informacji o postępach w nauce dziecka 

w trakcie trwających lekcji i podczas przerw lekcyjnych. 

13. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów na bieżąco zapoznają się z orzeczeniami 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zwanej dalej „PPP” i zawartymi w nich 

zaleceniami dotyczącymi w/w uczniów. 

14. Każdy nauczyciel uwzględniając zalecenia PPP, dostosowuje swoje przedmiotowe 

wymagania edukacyjne do możliwości uczniów. 

15. W zależności od rodzaju trudności, specyfiki deficytów i dysfunkcji w wymaganiach 

edukacyjnych dla w/w uczniów należy: 

1) indywidualnie dostosować czas przeznaczony na pracę pisemną i wypowiedź ustną; 

2) polecenia do zadań pisać powiększoną czcionką; 

3) głośne odczytywać polecenia i zadania oraz dodatkowo je wyjaśniać; 

4) dostosować formy diagnozowania osiągnięć zgodnie ze wskazówkami poradni, 

np. więcej odpowiedzi ustnych lub więcej prac pisemnych; 

5) dostosować stopień trudności zadań do zaleceń poradni; 

6) umożliwiać wykonywanie dodatkowych prac domowych oraz poprawianie ocen. 

16. W czasie sprawdzania prac pisemnych nauczyciel uwzględnia typowe błędy wynikające 

z dysfunkcji ucznia i nie bierze ich pod uwagę przy ocenianiu pracy. 

17. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów współpracują z pedagogiem szkolnym oraz 

PPP w zakresie wspierania i udzielania pomocy uczniom o specyficznych potrzebach 

edukacyjnych. 

18. Dyrekcja szkoły oraz pedagog szkolny mają obowiązek wspierania nauczycieli 

w rozpoznawaniu specyficznych trudności w uczeniu się oraz doskonaleniu umiejętności 

pracy z takim uczniem i diagnozowaniu jego osiągnięć. 

19. Ustalając ocenę z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki 

i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wkład pracy ucznia 

w wykonywanie zadań oraz frekwencję na zajęciach. 

20. Uczeń, na mocy decyzji dyrektora szkoły wydanej na podstawie opinii lekarza 

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego, 

zajęciach komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej, zostaje zwolniony 

z tych zajęć na czas określony w opinii. Jeśli okres zwolnienia ucznia z wyżej 

wymienionych zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. Rodzice/prawni opiekunowie składają 

do dyrektora szkoły pisemny wniosek o zwolnienie dziecka z wyżej wymienionych zajęć. 

Wniosek musi być opatrzony czytelnymi podpisami obojga rodziców/prawnych 

opiekunów. 
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21. Uczeń z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, na mocy decyzji dyrektora szkoły, na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, zostaje zwolniony z nauki drugiego języka obcego do końca 

danego etapu edukacyjnego. Wniosek rodziców/prawnych opiekunów musi być opatrzony 

czytelnym podpisem obojga rodziców/prawnych opiekunów. 

22. Uczeń, o którym mowa w ust. 21, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub indywidualnego nauczania może zostać zwolniony z nauki drugiego 

języka obcego decyzją dyrektora szkoły, na podstawie tego orzeczenia. 

23. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania do życia w rodzinie decyzją dyrektora 

szkoły na podstawie pisemnego wniosku rodziców/prawnych opiekunów. Wniosek musi 

być opatrzony czytelnymi podpisami obojga rodziców/ prawnych opiekunów. 

24. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. 

25. Rodzice/prawni opiekunowie składają do dyrektora szkoły pisemną deklarację 

uczestnictwa dziecka w zajęciach religii/etyki. 

26. W przypadku nieuczestniczenia ucznia w zajęciach religii/etyki w dokumentacji przebiegu 

nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej, wstawia się poziomą kreskę. 

Ocenianie i klasyfikowanie 

§ 105 

Ocenianie bieżące i klasyfikacja śródroczna i roczna 

1. Nauczyciel każdego przedmiotu na bieżąco i systematycznie sprawdza i ocenia osiągnięcia 

uczniów, wystawiając ocenę cząstkową. 

2. Oceny cząstkowe może wystawiać również nauczyciel okresowo zastępujący nieobecnego 

nauczyciela stale prowadzącego określone zajęcia. 

3. Oceny cząstkowe powinny być wystawiane za różne, zależnie od specyfiki przedmiotu, 

formy aktywności ucznia. Nauczyciel powinien stosować różnorodne metody sprawdzania 

wiadomości ucznia. 

4. Formami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia są np.: 

1) prace pisemne: 

a) kartkówka – obejmuje zakres co najwyżej trzech ostatnich tematów; 

b) praca klasowa – obejmuje zakres jednego działu; 

c) sprawdzian wiadomości – obejmuje zakres powyżej jednego działu; 

2) odpowiedzi ustne; 

3) prace domowe; 

4) praca w grupach; 

5) praca na lekcji; 

6) test diagnozujący wiedzę i umiejętności; 
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7) prowadzenie zeszytu; 

8) formy specyficzne dla danego przedmiotu/edukacji. 

5. Nauczyciel, podczas pierwszych zajęć lekcyjnych w danym roku, jest zobowiązany 

do przedstawienia klasie przedmiotowego systemu oceniania w ramach nauczanego 

przedmiotu. Mając na uwadze cele oceniania szkolnego oraz higienę pracy umysłowej, 

zdrowie i możliwości ucznia ustala się następujące zasady przeprowadzania sprawdzianów 

wiadomości i umiejętności uczniów: 

1) terminie i zakresie sprawdzianów oraz prac klasowych i powtórzeń dużej części 

materiału nauczyciel powiadamia uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem, 

odnotowując termin sprawdzianu lub pracy klasowej w dzienniku lekcyjnym; 

2) w ciągu tygodnia nie może być więcej niż trzy sprawdziany lub prace klasowe, 

a w ciągu tego samego dnia nie więcej niż jedna; nie dotyczy to sprawdzianów 

charakterze ćwiczeń praktycznych z plastyki, muzyki, techniki, informatyk, 

wychowania fizycznego; 

3) w ciągu dnia nie może być więcej niż 4 kartkówki; 

4) uczeń ma prawo tylko raz przystąpić do poprawy każdego, sprawdzianu, pracy 

klasowej, testu, z których otrzymał ocenę niedostateczną w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela. Z poprawy uczeń otrzymuje najwyżej ocenę bardzo dobrą; 

5) ocena z odpowiedzi ustnej nie podlega poprawie – jako odpowiedź ustną traktuje się 

także kartkówki. Zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności obejmuje 3 ostatnie 

tematy lekcji. Kartkówki są niezapowiedziane. 

6. Nauczyciel na bieżąco informuje uczniów o otrzymanej ocenie i  uzasadnia ją zgodnie 

z przyjętymi wymaganiami edukacyjnymi: 

1) z odpowiedzi ustnej bezpośrednio po jej uzyskaniu; 

2) ze sprawdzianów pisemnych i pisemnych prac domowych najpóźniej w ciągu dwóch 

tygodni od daty sprawdzianu. 

7. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe dla ucznia. Jeżeli uczeń nie przystąpił 

do sprawdzianu lub pracy klasowej w wyznaczonym terminie z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności, powinien to uczynić w terminie dwóch tygodni od daty 

powrotu do szkoły. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie lub 

pracy klasowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

8. Każdy nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest do prowadzenia w dzienniku lekcyjnym 

przejrzystego opisu ocen – tytułowanie rubryk. 

9. Oceny z prac klasowych i sprawdzianów wpisuje się do dziennika lekcyjnego kolorem 

czerwonym, z kartkówek – zielonym, a pozostałe niebieskim. 

10. Jeżeli przedmiot realizowany jest w trybie jednej godziny tygodniowo, ocenę semestralną 

wystawia się co najmniej z trzech ocen cząstkowych (w tym dwie z prac pisemnych). 

11. Jeżeli przedmiot realizowany jest w trybie więcej niż jedna godzina tygodniowo, ocenę 

semestralną wystawia się co najmniej z pięciu ocen cząstkowych (w tym minimum 
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z dwóch prac pisemnych). 

12. Z zastrzeżeniem przepisów ogólnie obowiązujących, dokumentację związaną 

ze sprawdzaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia – pisemne prace kontrolne – przechowuje 

się do końca września następnego roku szkolnego. 

13. Po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczeń ma prawo: 

1) w pierwszym dniu, po nieobecności trwającej co najmniej tydzień, nie odrobić 

pisemnych, prac domowych zadanych w okresie nieobecności, a przez trzy kolejne 

dni nauki nadrabiać zaległości i uzupełniać materiał (wiadomości, zeszyty, itp.) – 

w tym czasie jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i pisemnych form sprawdzania 

wiadomości, 

14. Nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza się prac klasowych, 

sprawdzianów i kartkówek bezpośrednio po całodziennej lub kilkudniowej wycieczce 

szkolnej, udziale ucznia w zawodach sportowych, konkursach i innych imprezach 

związanych z reprezentowaniem szkoły. 

15. Podsumowania osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dokonuje się poprzez ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

16. Klasyfikacji śródrocznej dokonuje się raz w roku szkolnym zgodnie z kalendarzem roku 

szkolnego ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej. 

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

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej 

(semestrze programowo wyższym) szkoła, w miarę posiadanych możliwości stwarza 

uczniowi szansę uzupełnienia braków. Uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległości w formie 

ustalonej przez nauczyciela. 

18. Formy pomocy uczniowi, który napotkał poważne trudności w nauce, jest zagrożony 

niedostateczną oceną klasyfikacyjną, obejmują: 

1) opracowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno 

– pedagogicznej; 

2) udzielenie pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się, podzielenie materiału 

do uzupełnienia na części; 

3) zlecanie prostych, dodatkowych zadań umożliwiających poprawienie oceny; 

4) udostępnianie znajdujących się w szkole pomocy naukowych, wskazanie właściwej 

literatury; 

5) zorganizowanie pomocy koleżeńskiej; 

6) indywidualne ustalenie sposobu, zakresu i terminów poprawy uzyskanych 

cząstkowych ocen niedostatecznych; 

7) wskazanie rodzicom metod pracy z dzieckiem w zakresie zaistniałych trudności; 

8) wnioskowanie o przebadanie ucznia w PPP i skierowanie ucznia na zajęcia 

wyrównawcze. 

19. Oceny cząstkowe i klasyfikacyjne śródroczne z zajęć edukacyjnych zawartych w rocznym 

planie nauczania ustala się według następującej skali, zgodnej ze skalą oceniania 

końcoworocznego zawartą w rozporządzeniu: 
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1) stopień celujący - 6 / cel / 

2) stopień bardzo dobry - 5 / bdb / 

3) stopień dobry - 4 / db / 

4) stopień dostateczny - 3 / dst / 

5) stopień dopuszczający - 2 / dop / 

6) stopień niedostateczny -1 / ndst / 

20. W ocenach cząstkowych można stosować „+” i „–”, z wyjątkiem oceny celującej, 

która pozostaje oceną pełną. 

21. Skala procentowa stopnia szkolnego w ocenianiu punktowym edukacji wczesnoszkolnej 

dotyczy wyłącznie oceny bieżącej w klasach I-III (dotyczy sprawdzianów, testów, 

kartkówek): 

          Skala procentowa          Stopień 

od 0 % do 29% Niedostateczny (ndst.) 

od 30% do 50% Dopuszczający (dop.) 

od 51% do 74% Dostateczny (dst.) 

od 75% do 89% Dobry (db.) 

od 90% do 99% bardzo dobry (bdb.) 

100%  Celujący (cel) 

22. Kryteria ocen z dyktand: 

0 błędów – celujący  

1 błąd – bardzo dobry 

2-3 błędy – dobry 

4-5 błędów – dostateczny 

6-7 błędów – dopuszczający 

8 i więcej – niedostateczny  

3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny 

23. Procentowa skala ocen w klasach IV- V (od 2018/2019 tylko w klasach IV) 
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100% 6 

95% - 99% 5+ 

90% - 94% 5 

85% - 89% 5- 

80%- 84%  4+ 

75%- 83% 4 

70%- 74%  4- 

65%- 69%  3+ 

60% - 64%  3 

55%- 59%  3- 

 50%- 54% 2+ 

45%-  49% 2 

40% - 44% 2- 

35%- 39% 1+ 

Poniżej 35% 1 

24. Skala procentowa stopnia szkolnego w ocenianiu punktowym w klasach V (od roku 

szkolnego 2018/2019) - VIII: 

                                 Skala procentowa                                                        Stopień 

od 0 % do 30% Niedostateczny 

od 31% do 50% Dopuszczający 

od 51% do 74% Dostateczny 

od 75% do 94% Dobry 

od 95% do 100% Bardzo dobry 

powyżej 100% 

 

Celujący 
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25. Kartkówki oceniane są w skali 1-5 – oparte na materiale bieżącym nie zawierają zadania 

wykraczającego poza podstawę programową. 

26. Skalę ocen określoną w ust. 21, stosuje się w ocenianiu cząstkowym uczniów klas I - III, 

a ocena śródroczna klasyfikacyjna ma charakter oceny opisowej. Śródroczna 

i końcoworoczna ocena opisowa uwzględnia poziom opanowania przez ucznia 

wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej dla 

pierwszego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia 

związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Oceny 

opisowe klas I-III po wydrukowaniu, podpisaniu przez nauczyciela i opieczętowaniu 

pieczątką szkoły przechowuje się w kopertach przyklejonych do wewnętrznej strony tylnej 

okładki dziennika.  

27. Propozycję oceny opisowej śródrocznej i  końcoworocznej należy przedstawić rodzicowi 

(opiekunowi prawnemu) na miesiąc przed zakończeniem semestru i końcem roku 

szkolnego. 

28. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania są ocenami opisowymi uwzględniającymi: 

1) postępy ucznia w edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, 

plastycznotechnicznej, muzyczno-ruchowej i z języka angielskiego;  

2) postępy ucznia w rozwoju emocjonalno-społecznym; 

3) zachowanie i osobiste osiągnięcia ucznia; 

4) ocena ta zawiera także opis poziomu zaangażowania i wkładu pracy w procesie 

zdobywania kolejnych umiejętności i wiadomości; 

5)  wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem 

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

29. 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 edukacyjnych i jednej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

30. Szczegółowe kryteria oceniania ustala zespół nauczycieli klas I – III na podstawie 

podstawy programowej kształcenia ogólnego, gdzie opisane są osiągnięcia uczniów 

w zakresie: mówienia, słuchania, czytania, pisania, liczenia oraz umiejętności: społeczno-

przyrodniczych oraz z zakresu edukacji komputerowej, artystyczno-technicznych, 

muzyczno-ruchowych, emocjonalno-społecznych, językowych w zakresie j. angielskiego. 

31. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne, roczne 

i  końcoworoczne wystawiane są cyfrowo.  

32. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego w klasach I - III są wystawiane 

zgodnie ze skalą ocen. 

33. Roczna ocena z dodatkowych zajęć edukacyjnych lub religii albo etyki jest wliczana 

do średniej ocen ucznia. Jeżeli uczeń uczęszcza na religię i etykę to ocena śródroczna 

i końcoworoczna jest średnią arytmetyczną tych ocen (średnia arytmetyczną zaokrągla się 
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w górę na korzyść ucznia). 

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

nauczyciele w szczególności biorą pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz frekwencję 

ucznia na zajęciach. 

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

zachowania. 

36. Ogólne kryteria oceniania (poziomy wymagań) wiedzy i umiejętności uczniów 

uwzględniające taksonomię ocen w szkole podstawowej: 

1) Stopień celujący (wymagania wykraczające) otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiedzę i umiejętności przedmiotowe i określone w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego w pełnym zakresie, samodzielnie i twórczo 

rozwija własne uzdolnienia; 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami 

w rozwiązywaniu problemów, proponuje rozwiązania nietypowe; 

c) uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, turniejach 

lub zawodach sportowych. 

2) Stopień bardzo dobry (wymagania dopełniające) otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiedzę i umiejętności przedmiotowe i określone w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego; 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami 

w rozwiązywaniu zadań i problemów zarówno w typowych, jak i w nowych 

sytuacjach o podwyższonym stopniu trudności. 

3) Stopień dobry (wymagania rozszerzające) otrzymuje uczeń, który: 

a) w pełni opanował wiedzę i umiejętności przedmiotowe określone w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego, a ewentualne braki są niewielkie; 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami 

w rozwiązywaniu typowych zadań i problemów o zróżnicowanym stopniu 

trudności. 

4) Stopień dostateczny (wymagania podstawowe) otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiedzę i umiejętności przedmiotowe określone w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego na poziomie podstawowym; 

b) potrafi zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań 

i problemów o średnim stopniu trudności. 

5) Stopień dopuszczający (wymagania konieczne) otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiedzę i umiejętności przedmiotowe określone w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego na poziomie niezbędnym do kontynuowania 

dalszej nauki, a ewentualne braki są możliwe do nadrobienia; 

b) potrafi z pomocą nauczyciela zastosować wiedzę i umiejętności 

do rozwiązywania typowych zadań i problemów o niewielkim stopniu 

trudności. 

6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
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a) nie opanował wiedzy i umiejętności przedmiotowych i ponad przedmiotowych 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego na poziomie 

niezbędnym do kontynuowania dalszej nauki, a braki są trudne do nadrobienia; 

b) nie potrafi nawet z pomocą nauczyciela zastosować wiedzy i umiejętności 

do rozwiązywania typowych zadań i problemów o niewielkim stopniu 

trudności. 

Tryb dokonywania klasyfikacji śródrocznej i rocznej 

§ 106 

1. Klasyfikację śródroczną i roczną zatwierdza rada pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym, 

podejmując zwykłą większością głosów uchwałę o zatwierdzeniu klasyfikacji. W razie 

potrzeby, przed posiedzeniem plenarnym, odbywają się posiedzenia zespołów 

wychowawczych i posiedzenia klasyfikacyjne dla poszczególnych poziomów klas, 

z posiedzeń sporządza się protokół. 

2. Przed posiedzeniem klasyfikacyjnym każdy wychowawca przygotowuje sprawozdanie 

z pracy dydaktyczno - wychowawczej w swojej klasie, do którego załącznikami są: 

1) pisemne uzasadnienia ocen nieodpowiednich i nagannych zachowania, 

2) pisemne uzasadnienia ocen niedostatecznych z przedmiotów obowiązkowych, 

3) pisemne uzasadnienie nieklasyfikowania ucznia. 

3. Na 30 dni przed radą pedagogiczną – klasyfikacją śródroczną i roczną, należy powiadomić 

rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanej śródrocznej lub rocznej ocenie 

niedostatecznej. Informację taką przekazuje się rodzicom (prawnym opiekunom) 

na piśmie. Rodzice potwierdzają podpisem przyjęcie informacji do wiadomości. W razie 

nieobecności rodzica, informację należy przesłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru. Ocenę inną niż niedostateczną nauczyciel przekazuje uczniowi na 3 tygodnie 

przed klasyfikacją śródroczną i roczną w szkole podstawowej. 

4. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacją mają 

obowiązek wystawić przewidywane śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, wpisując 

je do dziennika lekcyjnego w osobnej kolumnie „przewidywana ocena”. Roczna ocena 

klasyfikacyjna nie może być o dwa stopnie wyższa od oceny śródrocznej. Odwołanie 

od przewidywanej oceny nie dotyczy klasyfikacji śródrocznej 

5. Przewidywana ocena śródroczna i końcoworoczna jest prognozą i może ulec obniżeniu 

w przypadku naruszenia przez ucznia zasad zawartych w WO. 

6. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne powinny być wystawione nie później niż 

na 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 
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Zasady ustalania ocen  zachowania w szkole podstawowej 

§107 

1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

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

oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

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

ustaloną ocenę. 

4. Ocena zachowania ucznia uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje 

szkoły; 

3) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

6) okazywanie szacunku innym osobom; 

7) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności; 

8) udział ucznia gimnazjum w realizacji projektu edukacyjnego. 

5. W klasach I-III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami 

opisowymi, ocena poprawna lub ocena niepoprawna. 

1) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie z  Regulaminem 

i Statutem Szkoły; 

b) wyróżnia się kulturą osobistą wobec pracowników szkoły, uczniów; 

c) wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz szkoły, klasy; 

d) reprezentuje szkołę biorąc udział w konkursach i zawodach; 

e) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez 

nauczycieli; 

f) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich 

nieobecności; 

g) punktualnie przychodzi na zajęcia; 

h) jest uczynny, koleżeński, umie współpracować w zespole; 

i) dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę możliwości 

stwarzanych przez szkołę; 

j) szanuje mienie szkolne i mienie kolegów; 

k) pomaga w nauce słabszym kolegom; 

l) dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych; 
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m) dba o higienę osobistą, wygląd, ład i estetykę, na wszystkie uroczystości szkolne 

przychodzi w stroju galowym; 

n) chodzi we właściwym obuwiu na terenie szkoły. 

2) Ocenę niepoprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie z Regulaminem i Statutem 

Szkoły; 

b) ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły; 

c) znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi; 

d) ze względu na swoje zachowanie stwarza zagrożenie dla siebie i innych; 

e) nie pracuje na miarę swoich możliwości; 

f) w semestrze spóźnił się więcej niż 10 razy; 

g) wdaje się w bójki, często powoduje kłótnie i konflikty; 

h) niszczy mienie szkolne, społeczne oraz mienie kolegów; 

i) często nie zmienia obuwia w szkole; 

j) ma obraźliwy stosunek do pracowników szkoły i kolegów; 

k) wykazuje się brakiem kultury osobistej. 

6. W klasach IV-VIII śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ustalona 

według następującej skali, z podanymi skrótami: 

Wzorowe – wz  

Bardzo dobre – bdb  

Dobre – db  

Poprawne – pop  

Nieodpowiednie – ndp.  

Naganne – ng.  

7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. 

8. Ustalając klasyfikacyjną ocenę zachowania o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania w opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, należy uwzględnić wpływ zaburzeń rozwojowych na zachowanie 

ucznia. 

9. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie własnych obserwacji 

zachowania, postaw ucznia i jego postępów w tym zakresie oraz: 

1) opinii (spostrzeżeń) innych nauczycieli i pracowników szkoły o uczniu wyrażonych 

na druku pomocniczym w formie pisemnej; 

2) samooceny ucznia; 

3) ewentualnych propozycji podwyższenia lub obniżenia oceny zachowania złożonych 

przez nauczycieli prowadzących zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne w terminie 

wynikającym z harmonogramu wystawiania ocen. 
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10. Wychowawca klasy przedstawia nauczycielom uczącym w danej klasie propozycje ocen 

zachowania do akceptacji. Nauczyciele mogą przedstawić własne propozycje ocen wraz 

z uzasadnieniem. Wychowawca przedstawia na godzinie wychowawczej poprzedzającej 

klasyfikacyjną radą pedagogiczną propozycje ocen zachowania uczniom danej klasy.  

11. O przewidywanej ocenie nieodpowiedniej lub nagannej wychowawca ma obowiązek 

poinformować rodzica (opiekuna prawnego) w formie pisemnej na miesiąc przed radą 

klasyfikacyjną. Jeżeli rodzic nie stawi się na zebranie lub wezwanie wychowawcy, 

nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodzica (opiekuna prawnego) o ocenie 

nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania listem poleconym. 

12. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy programowo 

wyższej lub ukończenie szkoły. 

13. Sposoby gromadzenia informacji o uczniu: 

1) obserwacja ciągła na różnych płaszczyznach życia szkolnego dokonywana przez 

wszystkich pracowników szkoły i uczniów; 

2) adnotacje o pozytywnym i negatywnym zachowaniu ucznia w dzienniku w zeszycie 

wychowawczym, uwagi dotyczące zachowań ucznia mają obowiązek zgłaszać 

do wychowawcy wszyscy pracownicy szkoły. 

14. Sposoby sprawdzania zachowania ucznia: 

1) systematyczna analiza dokumentacji na lekcji wychowawczej (jednej raz w miesiącu 

analiza frekwencji i zapisywanych uwag w zeszycie wychowawczym); 

2) konsultacje w zespołach wychowawczych; 

3) rozmowy z nauczycielami uczącymi w danej klasie. 

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

jest ostateczna. 

Tryb odwoławczy od przewidywanej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

§ 108 

1. Na ostatnim zebraniu dni przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną wychowawca klasy 

informuje rodziców ucznia (prawnych opiekunów) w formie pisemnej o przewidywanej 

nagannej i nieodpowiedniej ocenie zachowania, Informację tę podpisuje rodzic/opiekun 

prawny w przypadku nieobecności rodzica/opiekuna prawnego na zebraniu informacja 

zostaje wysłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

2. Uczeń lub rodzic (prawny opiekun) nie później niż 3 dni po uzyskaniu informacji o rocznej 

przewidywanej ocenie zachowania, może złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły, 

kierowany do dyrektora szkoły o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

We wniosku powinno znaleźć się uzasadnienie podwyższenia proponowanej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania oraz ewentualne okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę 

oceny zachowania. 
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3. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wychowawcy klasy, który ponownie wraz z zespołem 

klasowym nauczycieli, pedagogiem, psychologiem analizuje zachowanie ucznia w danym 

roku szkolnym. Powołany zespół dokonuje analizy zeszytu pochwał i uwag, analizy ocen 

proponowanych przez nauczycieli uczących w danej klasie oraz uwzględnia 

w szczególności sytuację rodzinną, zdrowotną oraz ewentualne okoliczności, o których 

szkoła nie była wcześniej poinformowana. Wychowawca po zapoznaniu się z opinią 

zespołu podejmuje decyzję o ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

Tryb odwoławczy od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,  

która została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

§ 109 

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

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

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

zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia 

zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

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

komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

3. W skład komisji wchodzą: 

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

jako przewodniczący komisji; 

2) wychowawca klasy; 

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

klasie; 

4) pedagog; 

5) psycholog; 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

7) przedstawiciel Rady Rodziców. 

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

5. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład 

komisji. 

6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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Regulamin oceniania zachowania ucznia 

§ 110 

1. Ocena z zachowania powinna uwzględniać: 

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym; 

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych; 

3) kryteria oceniania zachowania w gimnazjum zawarte w ustępie 2. 

2. Kryteria oceniania zachowania w szkole podstawowej klasy IV - VIII: 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który zachowuje się kulturalnie, odpowiednio 

do miejsca i sytuacji, spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz wykaże swoją 

aktywność na rzecz społeczności szkolnej. Uczeń wzorowy jest zobowiązany 

do twórczego współudziału, w co najmniej trzech spośród niżej wymienionych 

przedsięwzięciach szkolnych (co najmniej jedno) lub klasowych: 

a) Organizowanie życia klasy: 

 wyjście klasy na wycieczkę, do kina, teatru itp.; 

 wykonanie dekoracji klasy lub aranżacja klasowej gabloty; 

 impreza klasowa – wigilia, andrzejki, itp.; 

 redagowanie gazetki klasowej. 

b) Uczestnictwo w organizowaniu wydarzeń szkolnych: 

 konkursy i zawody pozaszkolne; uczeń bierze w nich udział, jako 

reprezentant gimnazjum; zdobywa nagrody; 

 imprezy ogólnoszkolne – Dzień Wiosny, debaty, koncerty, uroczystości 

państwowe i szkolne; 

 redagowanie gazetki szkolnej, strony www lub kart do kroniki. 

 c)   Aktywność na polu koleżeńskim: 

 podejmuje się opieki nad dłużej nieobecnym kolegą, dostarcza mu notatki, 

materiały edukacyjne, przekazuje informacje; 

 przygotowuje, uzgadniając to z wychowawcą, potrzebującego pomocy 

kolegę do sprawdzianu; 

 angażuje się w inne działania, których sam jest pomysłodawcą, a które 

zdobywają uznanie i pochwałę dyrektora szkoły na forum gimnazjum; 

 pełni rolę mediatora szkolnego i aktywnie pomaga w rozwiązywaniu 

konfliktów rówieśniczych. 



 

75  

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą 

a ponadto: 

a) dba o tradycję i dobre imię szkoły; 

b) udziela pomocy koleżeńskiej; 

c) wyróżnia się w pracy dla dobra społeczności szkolnej i klasowej (dyżury 

klasowe, porządkowanie pracowni, opieka nad roślinnością); 

d) aktywnie uczestniczy w imprezach klasowych i szkolnych, twórczo angażuje się 

w te przedsięwzięcia (jedno szkolne, dwa klasowe). 

3)  Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące warunki: 

a) osiąga wyniki najlepsze na miarę swoich możliwości; 

b) systematycznie przygotowuje się do lekcji, aktywnie w niej uczestniczy; 

c) kulturalnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły 

i kolegów; 

d) dba o swój estetyczny wygląd (nie farbuje włosów, nie maluje paznokci, nie robi 

makijażu, nosi strój jednolity zgodny z zapisami statutu szkoły); 

e) kulturalnie zachowuje się podczas imprez szkolnych, apeli, zawodów 

sportowych, przedstawień teatralnych itp.; 

f) dba o bezpieczeństwo własne i innych, nie jest agresywny, nie prowokuje 

konfliktów; 

g) nie ulega nałogom; 

h) nie używa wulgarnego słownictwa; 

i) poszerza swoje zainteresowania w szkole i poza nią, korzysta z zajęć 

dodatkowych; 

j) twórczo angażuje się w przedsięwzięcia szkolne lub klasowe (przynajmniej 

jedno). 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który wypełnia obowiązki ucznia zapisane 

w regulaminie szkoły: 

a) godnie reprezentuje szkołę w miejscach publicznych, dba o jej honor; 

b) dba o ład i porządek w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły, szanuje pracę 

innych, odpowiada materialnie za zniszczenia; 

c) dba o schludny wygląd i higienę osobistą (zabrania się kolorowania włosów 

i paznokci, noszenia ekstrawaganckich strojów i fryzur, znaków, naszywek 

i emblematów grup nieformalnych oraz napisów obrażających uczucia innych); 

d) zmienia buty przed wejściem na lekcje (buty na jasnej podeszwie); 

e) uczy się, biorąc czynny udział w lekcji starając się jak najwięcej zrozumieć 

i zapamiętać oraz starannie odrabiając prace domowe; 

f) przestrzega zasad współżycia społecznego (okazuje szacunek dorosłym 

i kolegom, szanuje cudzą własność, opiekuje się młodszymi kolegami, reaguje 
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na wszelkie przejawy agresji i przemocy, szanuje poglądy i przekonania innych 

ludzi); 

g) dba o kulturę słowa; 

h) nosi dzienniczek ucznia; 

i) dba o bezpieczeństwo i zdrowie – zabrania się stosowania wszelkich używek; 

j) nie używa telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych; 

w czasie lekcji, telefon oraz inne urządzenia elektroniczne muszą być 

wyłączone. 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który popełni jedno z wymienionych 

wykroczeń: 

a) ma lekceważący stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów; 

b) nie przestrzega zasad czystości, higieny, estetyki osobistej i otoczenia, 

nie zmienia obuwia; 

c) nie przestrzega stroju galowego i zasad właściwego zachowania się 

na uroczystościach organizowanych przez szkołę; 

d) w semestrze ma co najmniej 30 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności, 

(spóźnienia są przeliczane na godziny nieusprawiedliwione, gdzie 3 spóźnienia 

to 1 godzina nieusprawiedliwionej nieobecności); 

e) zdarzają mu się zachowania agresywne, wdaje się w bójki, prowokuje 

kłótnie i konflikty; 

f) niszczy mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów; 

g) używa wulgarnego słownictwa; 

h) został przyłapany na paleniu papierosów; 

i) Samowolne opuszczanie terenu szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych lub przerw. 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który popełni jedno z wymienionych wykroczeń: 

a) znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi; 

b) działa w nieformalnych, nieakceptowanych społecznie grupach; 

c) stosuje szantaż, zastraszanie i wyłudzanie; 

d) bierze udział w napadach bójkach i kradzieżach; 

e) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia innych; 

f) ma powyżej 60 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności, (spóźnienia są 

przeliczane na godziny nieusprawiedliwione, gdzie 3 spóźnienia to 1 godzina 

nieusprawiedliwionej nieobecności); 

g) pali papierosy, pije alkohol, używa lub rozprowadza środki odurzające; 

h) obraża nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

i) zachowanie ucznia wymaga interwencji patrolu szkolnego lub policji. 
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Warunki uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

§ 111 

1. Wyższą niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

ustalona na podstawie wyniku rocznego sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

przeprowadzonego w formie pisemnej lub praktycznej na pisemny wniosek rodziców 

(prawnych opiekunów), złożony w sekretariacie do dyrektora szkoły w terminie nie 

później niż 3 dni po uzyskaniu wiadomości o przewidywanej ocenie. Wniosek winien 

zawierać uzasadnienie i wskazanie, o jaką ocenę uczeń się ubiega. Wnioski bez 

uzasadnienia nie będą rozpatrywane. Wniosek o podniesienie przewidywanej oceny może 

dotyczyć oceny o jeden stopień wyższej. 

2. Dyrektor po rozpatrzeniu wniosku może wyrazić zgodę na roczny sprawdzian wiadomości 

i umiejętności, wyznaczając termin przeprowadzania go nie później niż 3 dni przed 

posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

3. Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego i nie podlega wyżej wymienionej 

procedurze.  

Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych 

§ 112 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności 

ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub jego rodzice 

(prawni opiekunowie) mogą wystąpić z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu 

klasyfikacyjnego. Zgodę na egzamin klasyfikacyjny wyraża rada pedagogiczna. 

5. Roczny egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

rade zatwierdzającą, ustalając dokładny termin egzaminu w porozumieniu z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami). 

6. Uczeń, który z ważnych przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym 



78 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

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

z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, 

wychowania fizycznego. Egzamin z tych przedmiotów ma przede wszystkim charakter 

ćwiczeń praktycznych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 

w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych 

lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego 

przeprowadzanego dla ucznia; 

2) datę przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

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

odpowiedziach ucznia, a w przypadku egzaminu o charakterze ćwiczeń praktycznych,      

informację o ich wykonaniu. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

(śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem 

sytuacji, w której stwierdza się, że ocenę ustalono niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

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

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

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

być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

12. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która 

przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

13. Sprawdzian wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 11, przeprowadza się 

w terminie nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10. 

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

14. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

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

same zajęcia edukacyjne. 
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15. Nauczyciel 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. 

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

niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

17. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład 

komisji. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

18. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

§ 113 

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

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

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

z plastyki, muzyki, techniki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, 

technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego. Egzamin 

z tych przedmiotów ma charakter ćwiczeń praktycznych. 

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

komisji wchodzą: 

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin, jako egzaminator; 

3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, jako członek komisji. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

5. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, 

szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor szkoły powołuje wówczas innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

1) skład komisji; 

2) datę przeprowadzenia egzaminu; 

3) pytania egzaminacyjne; 

4) wynik egzaminu i ocenę ustaloną przez komisję. 

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

odpowiedziach ucznia, a w przypadku egzaminu o charakterze ćwiczeń praktycznych 
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informację o wykonaniu tych ćwiczeń. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

8. 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. 

Warunki otrzymania promocji 

§ 114 

1. Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić 

o powtarzaniu klasy przez ucznia, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu 

opinii rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję 

z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej ze wszystkich zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał średnią ocen co najmniej 

4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną 

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

o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej uzyskał po ustaleniu lub uzyskaniu rocznej (śródrocznej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę 

klasyfikacyjną. 

4. Uczeń począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, który otrzymał dwie oceny 

niedostateczne na egzaminach poprawkowych nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.  

Warunki ukończenia szkoły 

§ 115 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej 

uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyższe 

od oceny niedostatecznej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, wyższe 

od oceny niedostatecznej, a ponadto przystąpił do sprawdzianu poziomu opanowania 

umiejętności, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 
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2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej 

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

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

3. Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianu w klasie ósmej szkoły podstawowej 

określa rozporządzenie. 

Sprawdzian dla uczniów klas ósmych 

§ 116 

W klasie ósmej szkoły podstawowej okręgowa komisja egzaminacyjna przeprowadza 

sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań 

(szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianu ureguluje rozporządzenie MEN). 

Prawa uczniów ich rodziców (opiekunów prawnych) w zakresie WO 

§ 117 

1. Uczeń ma prawo do:. 

1) jawności ocen oraz ich uzasadnienia; 

2) znajomości wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych; 

3) znajomości sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych; 

4) znajomości warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

5) znajomości kryteriów oceniania zachowania; 

6) znajomości warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

7) wglądu do poprawionych i ocenionych prac pisemnych; 

8) informacji, co robi dobrze, co i jak powinien poprawić oraz jak powinien dalej się 

uczyć. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) jawnej i uzasadnionej oceny pracy swojego dziecka; 

2) bieżącej informacji o postępach dziecka; 

3) znajomości wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych; 

4) znajomości sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych swojego dziecka; 
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5) znajomości warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

6) znajomości kryteriów oceniania zachowania swojego dziecka; 

7) znajomości warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

8) wglądu do poprawionych i ocenionych prac pisemnych podczas dni otwartych 

lub indywidualnych spotkań z nauczycielem; 

9) informacji, co robi ich dziecko dobrze, co i jak powinno poprawić oraz jak powinno 

się dalej się uczyć. 

Rozdział X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 118 

1. O zmiany w niniejszym statucie mają prawo wnioskować wszystkie organy szkoły. 

2. Zmiany w statucie szkoły mogą być wprowadzane w postaci nowelizacji lub uchwalenia 

nowego statutu. 

3. Dyrektor wprowadzając zmiany na podstawie uchwał rady pedagogicznej, publikuje 

ujednolicony tekst statutu szkoły. 

§ 119 

1. Z niniejszym statutem zapoznaje rodziców na pierwszym zebraniu w roku szkolnym 

wychowawca pierwszej i czwartej klasy szkoły podstawowej. Ze wszystkimi zaistniałymi 

w późniejszym okresie zmianami zapoznaje rodziców wychowawca klasy na najbliższym 

zebraniu po dokonaniu zmian. 

2. Statut dostępny jest u dyrektora szkoły, w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej 

szkoły.  

3. Znajomość niniejszego regulaminu obowiązuje całą społeczność szkolną. 

4. Traci moc statut Szkoły z dnia 01.09.2015  r. ze zmianą przyjętą Uchwałą nr 07/17/18 rady 

pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 351 im. Bolesława Prusa w Warszawie z dnia 

28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w statucie Szkoły. 

5. Statut wchodzi w życie z dniem 29.11.2017 r. 


