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DZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sochocinie zwana dalej „szkołą”, jest 

ośmioletnią szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży, działającą na podstawie: 

1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

3) niniejszego statutu 

2. Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sochocinie wchodzi w skład Publicz-

nego  Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie. 

3. Siedzibą Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sochocinie jest budynek 

przy ul. Szkolnej 17 w Sochocinie.  

4. Organem prowadzącym jest Gmina Sochocin. Siedziba organu prowadzącego mieści się  

przy ul. Guzikarzy 9 w Sochocinie. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty. Siedziba 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny to budynek przy ul. Aleje Jerozolimskie 32 w 

Warszawie. 

6. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. 

 

§ 2. 

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

1) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. mjr. Henryka Sucharskiego w 

Sochocinie; 

2) dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr. 

Henryka Sucharskiego w Sochocinie; 

3) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Sochocin; 

4) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty; 

5) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Publicznego Ze-

społu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie; 

6) radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej i Pu-

blicznego Gimnazjum w Sochocinie; 
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7) samorząd uczniowski – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski szkoły podsta-

wowej; 

8) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika peda-

gogicznego szkoły; 

9) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

10) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły, o której mowa w § 1 ust. 1; 

11) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty; 

12) ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe; 

13) podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowe 

zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie 

ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien 

posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego oraz zadania wycho-

wawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględnione w programach nauczania i podczas reali-

zacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wy-

magań edukacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych; 

14) specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności w uczeniu 

się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswa-

janiu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-

motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi; 

15) egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzony w ostatnim 

roku nauki w szkole podstawowej, sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia okre-

ślone w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 

16) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

17) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniają-

cy podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową 

lub elektroniczną; 

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

służący utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności; 
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19) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela; 

20) indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – należy przez to rozumieć pro-

gram przygotowany przez nauczycieli dla ucznia objętego kształceniem specjalnym, któ-

ry dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moż-

liwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o po-

trzebie kształcenia specjalnego; 

21) zajęciach pozalekcyjnych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia odbywają-

ce się poza programem szkolnym i będące przedłużeniem procesu dydaktyczno-

wychowawczego, np. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.  

DZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

Rozdział 1 

Cele i zadania szkoły 

§ 3. 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 

1, przy współpracy z rodzicami poprzez: 

1) zapewnianie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przeprowadzanie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) umożliwianie wszystkim uczniom dostępu do wiedzy, która pozwoli im na dalszą edukację 

i korzystanie z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwijania  zdolności i zaintereso-

wań; 

5) wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa ukoń-

czenia szkoły; 

6) wspomaganie wychowawczej roli rodziny, uczenie odpowiedzialności za swoje czyny, wpa-

janie uniwersalnych zasad etycznych. 

2. Szkoła w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych respektuje zasady nauk 

pedagogicznych, a także zobowiązania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Po-

litycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach 

wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej i Programie wy-
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chowawczo – profilaktycznym szkoły - zawsze kierując się dobrem uczniów, troską o ich 

zdrowie, poszanowaniem ich godności osobistej. 

3. Szkoła realizuje następujące cele i zadania: 

1) w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej etycznej, językowej i religijnej, 

jest to w szczególności: 

a) wpajanie zasad tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej, 

b) niestwarzanie różnic w prawach i traktowaniu uczniów z powodu ich przynależności na-

rodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości, 

c) wpajanie zasad tolerancji i szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań, 

d) swobodny wybór uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych, 

e) swobodne wyrażanie myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nienarusza-

jących dobra innych osób; 

2) w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej jest to w szczegól-

ności: 

a) zapewnienie indywidualnej opieki pedagogicznej i psychologicznej polegającej na za-

spokojeniu zdiagnozowanych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,  

b) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle 

niepowodzeń szkolnych, 

c) udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych 

i środowiskowych, 

d) objęcie ucznia specjalistyczną pomocą np. logopedyczną, socjoterapeutyczną, terapeu-

tyczną; 

3) w zakresie umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów jest to w szczególności: 

a) tworzenie oddziałów sportowych, 

b) tworzenie kół zainteresowań, 

c) praca indywidualna z uczniem zdolnym, umożliwianie mu realizacji indywidualnego 

programu lub toku nauki, 

d) proponowanie uczniom na poszczególnych przedmiotach dodatkowych prac, zagad-

nień, pytań i zadań na ocenę celującą, 

e) organizowanie zajęć w zakresie: pomocy w nauce, przygotowania do egzaminów, kon-

kursów czy olimpiad przedmiotowych; 

4) w zakresie sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami: 
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a) prowadzenie diagnozy środowiska ucznia i rozpoznawanie potencjalnych możliwości 

oraz indywidualnych potrzeb ucznia, jak i możliwości ich zaspokajania, 

b) organizowanie zajęć integracyjnych, 

c) zapewnianie okresu ochronnego w pierwszym i drugim tygodniu nauki, 

d) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

e) współpracę z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie i dziec-

ku, 

f)   współpracę z organami policji i straży miejskiej, 

g) składanie na posiedzeniach zespołów wychowawczych i rady pedagogicznej okresowej 

informacji o trudnościach wychowawczych występujących wśród uczniów danego od-

działu, 

h) zapewnianie im możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego lub psychologa, 

i)   umożliwianie uzyskiwania pomocy materialnej, 

j) zorganizowania stołówki szkolnej oraz świetlicy; 

5) w zakresie opieki na dziećmi niepełnosprawnymi, w szczególności przez: 

a) zapewnienie możliwości dostępu do wszystkich sal i pomieszczeń w szkole,  

b) zapewnienie sprzętu i pomocy naukowych potrzebnych do realizacji programu nau-

czania i podstawy programowej dostosowanych do niepełnosprawności ucznia, 

c) dostosowania metod i form pracy na zajęciach lekcyjnych zgodnie z potrzebami 

ucznia wynikającymi z niepełnosprawności, 

d) zapewnienia możliwości udziału we wszystkich zajęciach organizowanych przez 

szkołę,  

e) w  tym  zajęciach dodatkowych, wycieczkach, uroczystościach szkolnych, 

6) w zakresie bezpieczeństwa w podczas sprawowania opieki nad uczniami na wycieczkach 

i zajęciach poza terenem szkoły organizowanych przez szkołę w szczególności przez: 

a) wyznaczanie przez dyrektora szkoły nauczyciela - kierownika grupy, który ponosi pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa w tym zakresie, 

b) współpracę z rodzicami uczniów, którzy na prośbę nauczyciela - organizatora mogą 

włączyć się do pomocy w zakresie organizacji wycieczki czy opieki nad uczniami, oraz 

pokrywają w pełni koszty z tym związane, 

c) zapoznanie z programem i regulaminem wycieczek oraz przepisami bezpieczeństwa, 
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d) zapewnianie uczniom odpowiedniej liczby opiekunów w zależności od rodzaju wyciecz-

ki, niepełnosprawności uczniów i ich wieku,  

e) ubezpieczanie uczniów w zakresie nieszczęśliwych wypadków; 

7) w zakresie bezpieczeństwa uczniów, ochrony ich zdrowia, podnoszenia poziomu dyscypli-

ny w szkole, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przeja-

wami patologii społecznej w szczególności przez: 

a) współpracę z organem prowadzącym szkołę w zapewnieniu bezpiecznych warun-

ków nauki, wychowania i opieki oraz w podnoszeniu poziomu dyscypliny w szkole, 

b) objęcie budynku oraz terenu szkoły monitoringiem wizyjnym, 

c) pełnienie przez nauczycieli dyżurów przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz w 

trakcie przerw między zajęciami zgodnie z harmonogramem, ustalanym przez dyrek-

tora szkoły, w którym znajdują się dokładne rejony dyżurów i osoby pełniące dyżur  

d) zapewnianie ciągłego nadzoru pedagogicznego na zajęciach obowiązkowych, nado-

bowiązkowych i pozalekcyjnych, 

e) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych zgodnie z odrębny-

mi przepisami,  

f) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych, 

g) szkolenie wszystkich pracowników szkoły w zakresie bhp i ppoż., 

h) uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie zajęć równomiernego rozłożenia lekcji, 

i) dostęp do Internetu zabezpieczonego przed treściami, które mogą stanowić zagro-

żenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów, 

j) umieszczanie w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku, regulaminów pra-

cowni oraz instrukcji obsługi przy wszystkich urządzeniach wykorzystywanych w 

procesie edukacyjnym, 

k) ustalanie zasad i regulaminów związanych z funkcjonowaniem szkoły, zapoznanie  

z nimi całą społeczność szkolną i skuteczne ich przestrzeganie, 

l)  przestrzeganie praw ucznia, 

m)  rozwiązywanie problemów poprzez prowadzenie rozmów, mediacji, 

n) sprawdzanie przez nauczycieli pomieszczeń, w których będą prowadzili zajęcia oraz 

sprzętu i pomocy dydaktycznych, którymi w trakcie zajęć będą się posługiwali, 

o) zwracanie uwagi na prawidłowe odżywianie uczniów oraz wykorzystanie czasu wol-

nego, 
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p) prowadzenie dla uczniów i ich rodziców warsztatów i spotkań tematycznych doty-

czących uzależnień, narkotyków, dopalaczy, cyberprzemocy, zastraszania, anoreksji, 

bulimii i innych zjawisk dotykających współczesny świat; 

8) w zakresie powierzania obowiązków wychowawcy nauczycielom: 

a) zapewnianie, w miarę możliwości, ciągłości pracy wychowawcy z danym oddziałem, 

b) zapewnianie pomocy i wsparcia wychowawcy w jego działaniach opiekuńczo-

wychowawczych, 

c) organizowanie dla wychowawców warsztatów umiejętności wychowawczych; 

9) w zakresie innowacji i eksperymentów prowadzonych przez radę pedagogiczną: 

a) rozbudzanie zainteresowań problematyką innowacyjną i eksperymentalną członków 

rady pedagogicznej, 

b) udzielanie pomocy formalno-prawnej zainteresowanym nauczycielom; 

10) w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej młodzieży: 

a) organizowanie wycieczek edukacyjnych do miejsc poświęconych pamięci narodowej, 

b) kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej poprzez udział w 

apelach poświęconych ważnym rocznicom państwowym, 

c) tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym poprzez 

udział w uroczystościach szkolnych, 

d) zapoznanie uczniów z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami, instytucjami, które po-

siadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego, 

e) przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa 

w życiu społecznym; 

11) w zakresie tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wy-

chowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do 

jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego: 

a) realizowanie wymagań stawianych przez państwo w ramach nadzoru pedagogiczne-

go, 

b) sprawowanie przez dyrektora i wicedyrektora nadzoru pedagogicznego, w celu 

podnoszenia jakości pracy szkoły, 

c) uzyskiwanie jak najlepszych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opie-

kuńczej, 

d) tworzenie warunków do optymalnego rozwoju ucznia, przy jednoczesnym przygo-
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towywaniu go do pracy na rzecz środowiska i przy współpracy ze środowiskiem, 

e) współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem na rzecz wzajemnego zrozumienia  

i działania w społeczności lokalnej, 

f) analizowanie i na bieżąco modyfikowanie statutu szkoły, 

g) realizowanie planów wynikających z koncepcji pracy szkoły; 

12)  w zakresie organizowania wolontariatu w szkole: 

a) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jego propagowanie, 

b) uczenie postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka, 

c) uczenie niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym i poza szkołą, 

d) uwrażliwianie na cierpienie, samotność i potrzeby innych, 

e) kształtowanie postaw prospołecznych, 

f) kreowanie wizerunku szkoły jako centrum lokalnej aktywności, 

g) podejmowanie w szkole działań w zakresie: pomocy koleżeńskiej w nauce, wsparcie 

uczniów niepełnosprawnych, sprawowanie opieki nad uczniami klas młodszych, 

praca na rzecz biblioteki szkolnej, 

h) podejmowanie działań na rzecz środowiska przy współpracy z PCK, Caritas oraz z in-

stytucjami działającymi na rzecz innych osób; 

13)  w zakresie promocji i ochrony zdrowia: 

a) prowadzenie strony internetowej szkoły, 

b) promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego, 

c) organizowanie wspólnych śniadań, 

d) przygotowywanie w szkolnej stołówce zdrowych obiadów, propagowanie zdrowej 

żywności sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi fizycznemu ucznia, 

e) udział uczniów w konkursach poświęconych tematyce promocji i ochrony zdrowia, 

f) udział w akcjach typu: „Sprzątanie świata”, 

g) promowanie zbiórki odpadów i segregacji śmieci; 

14)  w zakresie doradztwa zawodowego: 

a) systematyczne diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie doradztwa zawodowe-

go,  

b) pomoc uczniom w planowaniu ścieżki kształcenia i kariery zawodowej,  

c) prowadzenie zajęć związanych z poznaniem samego siebie, swoich umiejętności 

 i predyspozycji oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i kariery 



13 
 

zawodowej. 

4. Wszystkie działania, o których mowa w ust. 3 realizowane będą przez nauczycieli przy 

współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami świad-

czącymi w tym zakresie wsparcie i pomoc merytoryczną. 

5. Cele, o których mowa w ust. 3 osiągane są poprzez: 

1)  przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce  

w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości; 

2)  zapoznawanie z podstawami funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz normami 

współżycia społecznego; 

3) przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz 

świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań w 

życiu rodzinnym i społecznym; 

4) wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności nie-

sienia pomocy słabszym. 

Rozdział 2 

Formy realizacji zadań szkoły 

§ 4. 

1. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu uczniowi 

warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju 

organizacyjnego. 

2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

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

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, 

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

czania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 
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6) zajęcia wynikające z art. 42 Karty nauczyciela  - zajęcia i czynności wynikające z zadań 

statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby 

i zainteresowania uczniów, 

3. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 2 zajęcia edukacyjne. 

4. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 organizuje dyrektor szkoły, za zgodą 

organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

Rozdział 3 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 

§ 5. 

1. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany do potrzeb 

rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i 

problemów występujących w szkole. 

2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli szkoły przy 

współpracy z rodzicami i uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedago-

giczną. 

3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska po-

rozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez radę rodziców w porozumienie z radą pedagogiczną. 

4. Na podstawie uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego, wychowawca od-

działu  opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej i uzgadnia  go z rodzi-

cami oddziału. 

5. Program, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest przez wszystkich nauczycieli szkoły. 
 

DZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§ 6. 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły; 

2) rada pedagogiczna; 

3) samorząd uczniowski; 

4) rada rodziców. 
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Rozdział 1 

Dyrektor szkoły 

§ 7. 

1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 

2) sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami oraz stwarzanie warunków harmo-

nijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

3) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stano-

wiących; 

4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ponoszenie od-

powiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 

5) występowanie z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach od-

znaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

szkoły; 

6) przyznawanie nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym corocznych nagród; 

7) zarządzanie funduszem socjalnym i zdrowotnym szkoły; 

8) współdziałanie ze szkołami wyższymi  w organizacji praktyk pedagogicznych; 

9) nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego ucznia; 

10) przewodniczenie radzie pedagogicznej; 

11) przygotowywanie zebrań rady pedagogicznej  i informowanie o ich terminie członków 

rady; 

12) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycie-

lom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

13) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych or-

ganizacji, których celem jest statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerza-

nie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

14) współpraca z pielęgniarką szkolną i lekarzem, sprawującymi profilaktyczną opiekę 

zdrowotną nad dziećmi, w tym udostępnianie im imion, nazwisk i nr PESEL uczniów; 

15) dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy; 

16) opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły; 
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17) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 

§ 8. 

1. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli               

i innych pracowników. 

2. Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych  

z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor szkoły zawiadamia kura-

tora oświaty i organ prowadzący. 

3. W wykonaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z organami, o których mowa                   

w § 6 pkt 2, 3, 4. 

Rozdział 2 

Rada pedagogiczna 

§ 9. 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze, wynikające z przepisów prawa, statutu szkoły oraz innych 

regulaminów wewnątrzszkolnych. 

2. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny  z przepi-

sami prawa oraz niniejszym statutem. 

3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

w Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie.   

4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane 

przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawi-

ciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wycho-

wawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej szkoły. 

5. Obecność nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie rady 

usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu. Nieusprawie-

dliwioną nieobecność członka rady na jej zebraniu należy traktować jako nieobecność w pra-

cy ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopi-
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niowaniu ich projektów przez radę rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawo-

wanego nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy 

szkoły. 

7. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian. 

8. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dy-

rektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wy-

różnień; 

4)  propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

 w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych; 

5) średnią ocen do otrzymania przez ucznia stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia 

sportowe; 

6) przyznanie uczniowi stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe; 

7) wysokość uczniowskiego stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. 

10. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedze-

niach spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczy-

cieli i innych pracowników szkoły. 

11. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

12. Rada pedagogiczna wykonuje również inne zadania, o których mowa w odrębnych przepi-

sach, w tym realizuje kompetencje wyznaczone radzie szkoły, gdyż w Szkole Podstawowej 

im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sochocinie nie utworzono rady szkoły. 

13. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 
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Rozdział 3 

Samorząd uczniowski 

§ 10. 

1. Samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem” tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniow-

skiego.  

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem. 

4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

5. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniowskich, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz stawia-

nymi wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania się i zaspokajania własnych zainte-

resowań; 

4) prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treść nie go-

dzi w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera ona wulgaryzmów  

i treści obraźliwych dla czytelników; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dy-

rektorem szkoły; 

6) prawo wyboru nauczyciela (nauczycieli) pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

6. Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podję-

cie decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu. 

7. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 12. 
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Rozdział 4 

Rada rodziców 

§ 11. 

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

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

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada rodziców uchwala Regulamin Rady Rodziców, który określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców. 

5. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły z wnio-

skami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

6. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, o którym mowa w § 5; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wy-

chowania szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy ra-

dy rodziców określa regulamin rady rodziców. 

8. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 

bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dys-

ponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne 

upoważnienie udzielone przez radę rodziców. 

Rozdział 5 

Zasady współdziałania organów szkoły 

oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi 

                                                                        § 12. 

1. Współdziałanie organów szkoły ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju 

uczniów oraz podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły. 
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2. Organy szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwa-

lone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom. 

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

do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej spra-

wie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

4. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli 

innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezen-

tację tzn. radę rodziców w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej w formie ustnej na 

jej zebraniu. 

6. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków 

obowiązującą w szkole. 

7. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor szkoły, który za-

pewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji  

w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

8. Wszelkie spory pomiędzy organami szkoły rozstrzygane są wewnątrz szkoły, z zachowa-

niem drogi służbowej i zasad ujętych w § 13 niniejszego statutu. 

§ 13. 

1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim i radą rodziców 

przewiduje się następujący sposób postępowania: 

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy 

do dyrektora szkoły; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor szkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stano-

wiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony 

sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor szkoły informuje na piśmie za-

interesowanych w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3. 

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor szkoły, powo-

ływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przed-

stawicielu organów szkoły, a dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy 

w zespole. 
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3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, 

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwią-

zanie ostateczne. 

DZIAŁ IV 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

Rozdział 1 

Ogólne zasady funkcjonowania szkoły 

§ 14. 

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

roku. 

2. Szkoła jest placówką feryjną. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne 

przepisy. 

3. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu 

września, a kończą w najbliższy piątek po 20 czerwca.  

4. Ustala się następujące terminy rozpoczynania i kończenia półrocza: 

1) półrocze I – trwa od 1 września do dnia poprzedzającego ferie zimowe, a jeżeli ferie 

wypadają w lutym trwa do 31 stycznia; 

2) półrocze II – trwa od 1 lutego do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno –    

wychowawczych. 

5. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w systemie 

klasowo – lekcyjnym prowadzone pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 

6. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się o godz.8.00. 

7. Dopuszcza się prowadzenie zajęć dodatkowych od godziny 7.15. 

8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, 

zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym 

rozkładzie zajęć. 

9. Przerwy międzylekcyjne trwają 5 lub 10 minut, przerwa obiadowa trwa 25 minut. 

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może wprowadzić tzw. wariant 

skrócony lekcji, w którym lekcje trwają 35 minut, a przerwy od 5 do 10 minut. 
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11. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zarządzić pracę w sobotę w zamian za inny 

dzień tygodnia. 

12. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III szkoły podstawowej 

ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania 

zajęć. 

13. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze odbywają się w oddziałach, grupach oddziałowych 

i międzyoddziałowych, zespołach oraz indywidualnie. 

14. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I–VIII. 

15. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 

1) za zgodą organu prowadzącego w szkole można tworzyć oddziały sportowe. 

16. Oddziałem opiekuje się wychowawca, o którym mowa w § 45 ust. 3. 

§ 15. 

1. Dyrektor szkoły opracowuje, w każdym roku szkolnym, arkusz organizacyjny szkoły 

uwzględniający ramowe plany nauczania, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji 

związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych 

reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami 

organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych 

reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających 

nauczycieli. 

2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do 29 maja, po zasięgnięciu opinii 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

3. Na podstawie arkusza organizacyjnego, dyrektor szkoły przygotowuje tygodniowy rozkład 

zajęć edukacyjnych na nowy rok szkolny, uwzględniając zasady ochrony zdrowia  

i higieny pracy, zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdzony przez dyrektora 

szkoły. 

4. Dyrektor szkoły przygotowuje zmiany do arkusza organizacyjnego szkoły, o którym mowa 

w ust. 1 i przekazuje je organowi prowadzącemu szkołę. Zmiany wdrażane są przez dyrek-

tora szkoły po ich zatwierdzeniu przez organ prowadzący. 

5. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, 

ustala w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w liczbie 8 dla szkoły podstawowej. 
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6. Zaproponowane przez dyrektora dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zostają 

zaopiniowane przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski i podane do 

ogólnej wiadomości do dnia 30 września każdego roku. 

7. W klasach I – III zajęcia realizowane są w formie zajęć zintegrowanych w jednej sali lekcyj-

nej z przestrzenią umożliwiającą swobodny ruch, pracę w różnorodnych grupach, przy sto-

łach, a także odpowiednio przygotowanych kącikach tematycznych. 

8. W klasach I – III uczniowie korzystają z odpoczynku pod nadzorem nauczyciela prowadzą-

cego zajęcia. 

9. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, wychowania fizycznego i 

informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika koniecz-

ność prowadzenia ćwiczeń w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 10. 

10. Podział na grupy jest obowiązkowy:  

1) na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 

uczniów. Podział uczniów na grupy podczas zajęć z informatyki dostosowany jest do 

liczby stanowisk komputerowych w danej sali. 

2) na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących 

więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub mię-

dzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy uwzględ-

nia się stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego; 

3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność 

prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 

uczniów;  

11. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach od 12 do 26 uczniów, zaś zaję-

cia fakultatywne z wychowania fizycznego w grupach 26 osobowych. 

1) w klasach IV – VIII zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone oddzielnie dla 

dziewcząt i chłopców. 

2) grupa, w skład której wchodzą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, nie może być 

większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym. 

12. Ustala się następującą organizację oddziału sportowego w szkole: 
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1) w oddziale sportowym jest prowadzone szkolenie sportowe w jednym lub kilku 

sportach, w co najmniej trzech kolejnych latach szkolnych. 

2) oddział sportowy powinien liczyć co najmniej 20 uczniów. 

3) obowiązkowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi co najmniej 10 godzin dla grupy 

(dziewcząt i chłopców), w tym: 

a) 4 godziny zajęć podstawy programowej wychowania fizycznego 

b) 6 godzin szkolenia sportowego w piłce ręcznej 

4) ostateczny obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć szkolenia sportowego okre-

śla corocznie w arkuszu organizacji szkoły organ prowadzący. 

5) oddziały sportowe realizują program szkolenia sportowego równolegle z programem 

kształcenia ogólnego. 

6) szkolenie sportowe w oddziale sportowym prowadzone jest w ramach zajęć sporto-

wych według programów szkolenia sportowego opracowanych dla danego sportu. 

7) uczniowie oddziałów sportowych oceniani są zgodnie z przepisami o ocenianiu i klasy-

fikowaniu uczniów. 

8) planowany jest udział uczniów w obozach sportowych. 

13. Zadaniem oddziału sportowego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków godze-

nia zajęć sportowych z innymi zajęciami edukacyjnymi a w szczególności: 

1) tygodniowy plan zajęć dydaktycznych w oddziale sportowym umożliwia optymalne łą-

czenie zajęć sportowych z zajęciami edukacyjnymi. 

2) dążenie do optymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości obję-

tych programem nauczania z poszczególnych przedmiotów. 

14. Uczeń niekwalifikujący się do dalszego kształcenia sportowego może, na prośbę rodzi-

ców za zgodą dyrektora szkoły zostać przeniesiony do równoległej klasy ogólnodostęp-

nej. 

15. Uczeń oddziału sportowego sprawiający trudności wychowawcze, mający negatywny 

wpływ na pozostałych uczniów lub opuszczający zajęcia szkolne, na wniosek nauczyciela 

przedmiotu lub wychowawcy, za zgodą rady pedagogicznej może zostać przeniesiony 

przez dyrektora szkoły do klasy ogólnodostępnej. 

§ 16. 

1. Szkoła przyjmuje  studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedago-

giczne i nauczycielskie na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dy-
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rektorem lub – za jego zgodą, z poszczególnymi nauczycielami czy zakładem kształcenia 

nauczycieli lub szkołą wyższą. 

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. 

3. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, który sprawować będzie opiekę nad praktykantem. 

§ 17. 

1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

§ 18. 

1. W szkole organizuje się naukę religii oraz etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Stosowny wniosek, w formie pisemnego oświadczenia, składany jest w sekretariacie szko-

ły. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie musi być ponawiany w kolejnym roku szkolnym, 

może jednak zostać zmieniony. 

§ 19. 

1. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne uwzględniające potrzeby rozwojowe 

uczniów i ich zainteresowania, a także możliwości organizacyjne i finansowe szkoły. 

2. Zajęcia pozalekcyjne, o których mowa w ust. 1 prowadzone są przez nauczycieli 

z środków przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły, w ramach programów Unii Euro-

pejskiej lub z innych środków pozyskanych przez szkołę, mogą to być także zajęcia w ra-

mach art. 42 Karty nauczyciela  - czyli zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych 

szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zaintereso-

wania uczniów. 

3. Na początku roku szkolnego, dyrektor szkoły wraz z radą pedagogiczną, opracowują pro-

pozycję zajęć pozalekcyjnych. 

4. Na zajęciach pozalekcyjnych nauczyciele odpowiadają za uczniów, za jakość zajęć oraz 

przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5. Na początku roku szkolnego nauczyciel zobowiązany jest do opracowania programu zajęć 

pozalekcyjnych i przedstawienie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. 

6. Zajęcia prowadzone z funduszy Unii Europejskiej lub z innych odnotowywane są  

w dziennikach zajęć innych. 
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Rozdział 2 

Zasady organizacji zespołów nauczycielskich 

§ 20. 

1. Dyrektor szkoły tworzy zespoły do realizacji zadań statutowych szkoły,  

w zależności od potrzeb programowych i zadań szkoły mogą to być zespoły powoływane 

na czas określony lub nieokreślony.  

2. Zespoły spotykają się według opracowanego harmonogramu. Możliwe jest 

porozumiewanie się członków zespołu z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych. 

3.  Spotkania zespołów są protokołowane. 

4. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I-VIII przedstawia dyrektorowi 

szkoły propozycje: 

1) w przypadku uczniów klas I-III, jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polo-

nistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do za-

jęć z zakresu języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego, dla uczniów da-

nej klasy; 

2) w przypadku uczniów klas IV-VIII jednego podręcznika do zajęć edukacyjnych lub mate-

riału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danego oddziału; 

3) materiałów ćwiczeniowych. 

5. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 4, mogą przedstawić dyrektorowi szkoły wię-

cej niż jeden podręcznik lub materiał edukacyjny: 

1) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy na-

uczania języków obcych nowożytnych – w przypadku klas IV-VIII; 

2) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, biorąc 

pod uwagę ich możliwości edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów; 

3) w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymania 

poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej. 

6. Dyrektor szkoły, na podstawie przedstawionych propozycji zespołów, po zasięgnięciu opi-

nii rady pedagogicznej, ustala szkolny zestaw programów nauczania. 

7. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji nauczycieli oraz w przypadku braku porozumie-

nia w zespole nauczycielskim w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub ma-

teriałów edukacyjnych ustala: 
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1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich od-

działach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne; 

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

Rozdział 3 

Organizacja świetlicy szkolnej 

§ 21. 

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

rodziców, organizację dowożenia uczniów lub inne ważne okoliczności wymagające 

zapewnienia uczniowi opieki, w szkole zorganizowana jest świetlica szkolna. 

2. Godziny pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny ustala dyrektor szkoły w porozumie-

niu z organem prowadzącym, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć, potrzeby rodziców 

i uczniów korzystających z zajęć świetlicowych. 

3. Godziny pracy świetlicy podawane są do publicznej wiadomości na początku roku szkol-

nego. 

4. Wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy składają rodzice do wychowawcy oddziału. Wzór 

obowiązującego wniosku określa dyrektor szkoły. 

5. Rodzice składają wnioski o przyjęcie do świetlicy w ciągu 2 tygodni od przyjęcia dziecka do 

szkoły lub rozpoczęcia roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach złożenie wymaga-

nego wniosku może nastąpić także w innym terminie. 

6. Rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania się z obowiązującym w świetlicy regula-

minem. 

7. W świetlicy prowadzi się dokumentację pracy opiekuńczo–wychowawczej zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

8. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowaw-

czej, pomocy w nauce, odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji poprzez:  

1) pomoc uczniom w przygotowaniu się do lekcji, odrabianiu zadań domowych; 

2) wyrównywanie szans edukacyjnych; 

3) organizowanie zajęć o charakterze wychowawczo-profilaktycznym; 

4) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w po-

mieszczeniach i na świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizycz-

ny ucznia; 
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5) stwarzanie warunków organizowania kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków  

kultury życia codziennego; 

6) rozwijanie różnych zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym 

zakresie; 

7) wyrabianie nawyków higieny, czystości; promowanie zdrowego stylu życia; 

8) rozwijanie samodzielności, samorządności i aktywności społecznej; 

9) kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej; 

10) umożliwienie udziału w różnych imprezach i konkursach; 

11) współpracę z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, 

także z pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą, terapeutami pedagogicz-

nymi; 

12) współpracę ze środowiskiem lokalnym.  

9. Świetlica pracuje na podstawie corocznie sporządzanego planu pracy zatwierdzanego 

przez dyrektora szkoły. 

10. W planie pracy uwzględnia się następujące formy zajęć: czytelnicze, plastyczno – tech-

niczne, umuzykalniające, małe formy teatralne, gry i zabawy, zajęcia rekreacyjno–

sportowe, zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności. 

 

Rozdział 4 

Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 

§ 22. 

1. Szkoła podejmuje działania w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa,  

o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 6. 

2. W szkole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie, z którą co roku 

przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników. 

3. Wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami ewakuacyjnymi 

obowiązującymi w szkole. 

4. W celu koordynacji prawidłowego przebiegu działań, o których mowa w ust. 2, dyrektor 

szkoły powołuje spośród nauczycieli koordynatora do spraw bezpieczeństwa i ewakuacji. 

5. Szkoła w swej działalności przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny obowiązują-

cych w placówkach oświatowych. Przestrzeganie przepisów BHP podlega kontroli we-

wnętrznej i zewnętrznej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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6. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca prowadze-

nia zajęć, w przypadku zagrożenia opuszcza wraz z uczniami miejsce zagrożenia  

i powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz odpowiednie służby. 

7. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć zanim zagrożenie nie zostanie usu-

nięte. 

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

elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty, narzędzia itp. 

9. W sali gimnastycznej i na boisku oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń 

fizycznych, gier i zabaw nauczyciel ma obowiązek sprawdzić przed każdymi zajęciami stan 

techniczny urządzeń i sprzętu sportowego. 

10. W czasie wykonywania ćwiczeń na przyrządach uczeń musi być asekurowany. 

11. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fi-

zycznej i wydolności ćwiczących. 

12. Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z 

wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców (opiekunów). 

13. Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bez-

pieczeństwo ćwiczących. 

14. Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić 

zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe. 

15. W sali gimnastycznej i na boisku oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń 

fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpieczne-

go użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. 

16. Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wy-

konywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach. 

17. Niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką szkoły sprzętu, które-

go użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia, w tym dysku, kuli, młota, – je-

żeli szkoła nie ma możliwości zapewnienia warunków bezpiecznego korzystania z tego 

sprzętu. 

18. W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę lub placówkę uczniowie po-

zostają pod ciągłą opieką osób do tego upoważnionych. 
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19. Uczniowie pozostający pod opieką szkoły mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie 

kąpielisk i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób 

przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. 

1) Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników 

i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły. 

20. Na pierwszych zajęciach roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z obowiązującym 

regulaminem korzystania z sali gimnastycznej, sprzętu sportowego i terenu rekreacyjne-

go. 

21. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego mają obowiązek zapoznania się 

z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców. 

22. Przed wyjazdem na zawody sportowe nauczyciel ma obowiązek uzyskać pisemną zgodę 

rodziców wraz z oświadczeniem, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fi-

zycznego. Zgody rodziców przechowywane są do zakończenia roku szkolnego w doku-

mentacji nauczyciela organizującego zawody. 

23. W czasie imprez ogólnoszkolnych organizowanych przez szkołę za bezpieczeństwo 

uczniów odpowiada wychowawca klasy lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora 

szkoły. 

24. W czasie przerw oraz przed lekcjami nauczyciele pełnią dyżury na korytarzu w wyzna-

czonym rejonie, zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów oraz Regulaminem dy-

żurów. 

25. Dyżur musi być pełniony aktywnie. Nauczyciel pełniący dyżur ma obowiązek zapobiegać 

niebezpiecznym zabawom i zachowaniom.  

26. Każdy nauczyciel musi systematycznie sprawdzać pomieszczenia, w których prowadzi 

lekcje. 

1) Rozpoczęcie zajęć w pracowniach chemii, fizyki, zajęć komputerowych może nastąpić 

po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, że stan urządzeń, insta-

lacji elektrycznej, instalacji gazowej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska 

pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów. 

2) Dostrzeżone zagrożenia nauczyciel bądź sam usuwa, bądź też niezwłocznie powiada-

mia dyrektora szkoły. 
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3) Opiekunowie tych pracowni opracowują regulamin pracowni, który określa zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznają z nim uczniów na początku każdego 

roku szkolnego. 

4) Regulamin wywiesza się w pracowni w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. 

5) Substancje i preparaty chemiczne przechowuje się w odpowiednich pojemnikach 

opatrzonych napisami zawierającymi nazwę substancji lub preparatu oraz informują-

cymi o ich niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia. 

6) Substancje niebezpieczne i preparaty niebezpieczne w rozumieniu przepisów o sub-

stancjach i preparatach chemicznych przechowuje się w zamkniętych pomieszcze-

niach specjalnie przystosowanych do tego celu. 

7) Dyrektor zapewnia udostępnienie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i 

preparatów chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z 

użyciem tych substancji i preparatów. 

8) Uczniów zaznajamia się z kartami charakterystyk niebezpiecznych substancji i prepa-

ratów, jeżeli substancje te są używane w czasie zajęć. 

27. Szkoła organizuje dla uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. 

1) w organizowaniu form krajoznawstwa i turystyki szkoła może współdziałać ze stowa-

rzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności statutowej jest 

krajoznawstwo i turystyka; 

2) krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności 

w ramach zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub opiekuńczych z wyjątkiem okresu 

ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej; 

3) organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach: 

a) wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu 

uzupełnienia obowiązującego programu nauczania w ramach jednego lub kilku 

przedmiotów; 

b) wycieczki krajoznawczo – turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym,  w 

których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego 

i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowane w ce-

lu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej 

wiedzy w praktyce, 
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c) specjalistyczne wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział wymaga 

od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności po-

sługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje in-

tensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach 

turystycznych. 

4)  organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb 

dzieci, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności; 

5) udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywa-

jących się w ramach zajęć lekcyjnych wymaga zgody rodziców uczniów lub prawnych 

opiekunów; 

6) szkoła może organizować wycieczki  w kraju lub za granicą. 

a) zgodę na zorganizowanie wycieczek zagranicznych wyraża dyrektor szkoły po 

zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedago-

giczny. 

7) program wycieczki organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kie-

rownika wycieczki oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza 

dyrektor szkoły; 

8) dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicz-

nych szkoły. 

a) kierownik wycieczki w szczególności: 

 określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki 

i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki, 

 dokonuje podziału zadań wśród uczestników, 

 przydziela każdemu opiekunowi grupę uczniów według listy, 

 opracowuje program i harmonogram wycieczki, 

 opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników; 

 zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz 

sprawuje nadzór w tym zakresie; 

 zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki 

do ich przestrzegania; 

 organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników; 

 dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki; 
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 dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej 

zakończeniu. 

9) opiekunem wycieczki może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, 

inna pełnoletnia osoba, niebędąca pracownikiem pedagogicznym. 

a) opiekun w szczególności: 

 sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami; 

 współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu 

wycieczki; 

 sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 

 wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika. 

b) opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy przydzielonej grupy uczniów przed 

wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po 

przybyciu do punktu docelowego. 

c) liczba opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki zależą od wieku uczniów, 

ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej a także od specyfiki zajęć 

wycieczki oraz warunków, w jakich będą się one odbywać. 

d) dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna 

wycieczki. 

 10) uczestnikiem wycieczki zagranicznej może być osoba ubezpieczona od następstw 

nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. 

11) działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, 

zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek, może być 

finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności: 

a)  z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce; 

b) ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego; 

c) ze środków wypracowanych przez uczniów; 

d) ze środków przekazanych przez radę rodziców, a także osoby fizyczne i prawne. 

 12)  Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. 

 13)  Szczegółowe zasady organizacji wycieczek zawiera Regulamin Wycieczek Szkolnych. 
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§ 23. 

1. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów  

przed przystąpieniem do zajęć i oznaczenia obecności lub nieobecności ucznia 

w dzienniku. W przypadku stwierdzenia samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia, 

nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym wychowawcę oddziału lub 

pedagoga szkolnego oraz rodziców. 

2. Uczeń pozostaje pod opieką nauczycieli 15 minut przed rozpoczęciem obowiązkowych dla 

niego zajęć edukacyjnych danego dnia do zakończenia tychże zajęć, z wyjątkiem: 

1) uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej, którzy od chwili zgłoszenia się do świetlicy 

do momentu jej opuszczenia, znajdują się pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej; 

2) świetlica szkolna jest czynna od godz. 7.00 i każdy uczeń, który przyszedł do szkoły 

wcześniej, przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych, ma obowiązek zgłoszenia się  

do świetlicy; 

3) uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, którzy po-

zostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia od godziny ich rozpoczęcia  

do chwili ich zakończenia. 

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy znaleźli się na jej terenie  

z przyczyn niemających uzasadnienia w organizacji nauczania, wychowania i opieki reali-

zowanej w danym dniu. 

4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą: 

1) nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne w czasie ich trwania; 

2) nauczyciele pełniący dyżury podczas przerw do ostatniej lekcji danego dnia  

- za uczniów przebywających na przerwach poza salami lekcyjnymi; 

3) nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel świetlicy szkolnej - za uczniów przebywających  

pod jego opieką. 

5. Na przerwach sale lekcyjne są zamknięte, a uczniowie oczekują na korytarzu przy sali, w 

której będą mieli zajęcia. 

6. Jeżeli z ważnych, uzasadnionych przyczyn konieczne jest zwolnienie ucznia z zajęć przed 

ich zakończeniem w danym dniu, wychowawca, a pod jego nieobecność pedagog szkolny 

lub dyrektor szkoły (wicedyrektor szkoły) może: 
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1) na pisemną prośbę rodziców dostarczoną przez ucznia zwolnić ucznia z zajęć na wa-

runkach określonych przez rodzica, z tym, że od tej chwili odpowiedzialność za jego 

bezpieczeństwo ponoszą rodzice; 

2) na wniosek pielęgniarki szkolnej lub nauczyciela zwolnić z zajęć ucznia, który uskarża 

się na złe samopoczucie, zachorował lub uległ urazowi; w takim wypadku: 

a) należy niezwłocznie zawiadomić rodziców o dolegliwościach dziecka i postępować 

zgodnie z poczynionymi ustaleniami, 

b) uczeń musi być odebrany ze szkoły przez rodzica lub inną osobę dorosłą przez niego 

upoważnioną; niedopuszczalne jest, aby chore dziecko opuściło budynek szkoły bez 

opieki osoby dorosłej.  

7. Odpowiedzialność szkoły za bezpieczeństwo uczniów kończy się w chwili opuszczenia 

przez nich szatni i wyjścia z budynku szkoły do domu.  

8. Uczeń, który po zakończeniu zajęć obowiązkowych oczekuje na zajęcia dodatkowe lub na 

dowozy szkolne ma obowiązek zgłosić się pod opiekę nauczyciela świetlicy. 

9. Każdy uczeń na terenie szkoły jest objęty dozorem osób dorosłych, nauczycieli  

i pracowników niepedagogicznych. Jest zobowiązany podporządkować się ich poleceniom. 

10. Na terenie boiska szkolnego dzieci mogą przebywać tylko i wyłącznie pod nadzorem nau-

czycieli, trenerów, rodziców zgodnie z obowiązującym Regulaminem korzystania  

z boiska oraz zobowiązani są do przestrzegania tego regulaminu. 

11. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia na wycieczkach, zielonych szkołach, w czasie pobytu 

na pływalni, zawodach sportowych i innych uregulowane jest wewnętrznymi zarządze-

niami dyrektora szkoły. 

12. Każda impreza w szkole musi być zgłoszona do dyrektora szkoły. Odbywa się  

za jego zgodą. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie imprezy organizowanej w szkole lub  

poza nią odpowiada nauczyciel – organizator oraz nauczyciele, którym dyrektor powierzył 

opiekę nad uczniami. 

13. Postępowanie w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego regulują odrębne przepisy. Na-

uczyciel ma obowiązek: udzielenia pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego, 

powiadomienia dyrektora szkoły lub wicedyrektora i rodziców ucznia o zaistniałym wy-

padku. 
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14. W szkole prowadzi się zajęcia edukacyjne wspierające ucznia w radzeniu sobie  

w sytuacjach: przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami oraz innych utrudniają-

cych funkcjonowanie w społeczeństwie i grupie rówieśniczej. 

15. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownicy szkoły mają obowiązek kontrolo-

wania osób wchodzących na teren placówki. 

16. Do szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, 

wchodzi się przez wejście główne, od strony ul. Szkolnej, natomiast w godzinach popołu-

dniowych, gdy zakończone są obowiązkowe zajęcia edukacyjne – wejściem bocznym, do 

hali sportowej. 

17. Uczeń nie może samodzielnie opuścić budynku szkoły w czasie trwania jego planowanych 

zajęć. Nie wolno mu bez pozwolenia nauczycieli opuścić sali lekcyjnej. 

18. W przypadku stwierdzenia, iż uczeń przebywający na terenie szkoły znajduje się pod 

wpływem alkoholu lub środków odurzających, nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrek-

tora szkoły lub wicedyrektora, który w trybie natychmiastowym zgłasza ten fakt policji 

oraz zawiadamia rodziców ucznia. 

19. Uczniowie pozostawiający rowery przy budynku szkoły zobowiązani są do zabezpieczenia 

ich przed kradzieżą tak, jak w każdym innym publicznym miejscu. Szkoła nie ponosi odpo-

wiedzialności materialnej za skradziony lub zniszczony rower. Fakt kradzieży dyrektor 

szkoły lub wicedyrektor zgłasza na policję. 

20. Zabrania się uczniom przebywania na boisku szkolnym bez opieki nauczycieli lub rodzi-

ców. 

21. Zabrania się uczniom wychodzenia poza teren szkoły. 

22. Uczniów, którzy mają pisemne zgody rodziców na samodzielny powrót do domu po za-

kończeniu zajęć obowiązuje niezwłocznie opuszczenie terenu szkoły. 

23. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia swojego 

dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

24. Szkoła pomaga w zawieraniu umowy z ubezpieczycielem, uzgadnia wybór ubezpieczyciela 

z radą rodziców. 

           § 24. 

1. W szkole wprowadzono monitoring wizyjny celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, 

pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły oraz za-

bezpieczenia budynku szkoły przed innymi zagrożeniami. 

2. Rejestr i podgląd kamer znajduje się w sekretariacie szkoły i gabinecie dyrektora. 
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Rozdział 5 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

§ 25. 

1. W szkole organizuje się doradztwo zawodowe.  

2. Doradztwo zawodowe ma charakter planowych działań koordynowanych przez doradcę 

zawodowego, o którym mowa w § 54, zmierzające do stworzenia takich działań, które za-

pewnią uczniom rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych kompetencji  

i zainteresowań - w aspekcie własnych pragnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu.  

Ma również za zadanie rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, podej-

mowania racjonalnych decyzji oraz uświadomienie konsekwencji dokonywanych wybo-

rów.  

Ma wykształcić u uczniów umiejętność radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką adap-

tację oraz wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym. 

3. Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami 

i nauczycielami. 

4. W miarę możliwości doradca zawodowy prowadzi zajęcia metodami aktywnymi oraz stara 

się przybliżyć poszczególne zawody uczniom na wycieczkach organizowanych  

do różnorodnych zakładów i instytucji. 

5. W szkole realizuje się Program Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. 

 

Rozdział 6 

Organizacja biblioteki szkolnej 

§ 26. 

1. Biblioteka jest pracownią interaktywną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 

zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warunków pracy nauczycieli, 

popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców uczniów oraz wiedzy 

o regionie. 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. 

3. W skład biblioteki wchodzą: 

1) wypożyczalnia, w której gromadzi się, opracowuje i udostępnia zbiory oraz umożliwia 

użytkownikom korzystanie z łącza internetowego; 

2) czytelnia, w której udostępnia się księgozbiór podręczny na miejscu oraz umożliwia użyt-

kownikom korzystanie z łącza internetowego. 
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§ 27. 

1. Godziny pracy biblioteki są ustalane przez dyrektora szkoły i dostosowywane  

do tygodniowego rozkładu zajęć szkoły tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp  

do księgozbioru. 

2. Czytelnicy dbają o zbiory biblioteczne, wypożyczają i dokonują zwrotów wg ustalonych 

zasad.  

3. Szczegółową organizację korzystania ze zbiorów bibliotecznych określa Regulamin 

biblioteki szkolnej. 

4. Do zadań biblioteki szkolnej należy: 

1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z po-

trzebami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły; 

2) gromadzenie opracowywanie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych  

i materiałów ćwiczeniowych; 

3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

4) zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych czytelników; 

5) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i po-

głębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

7) podejmowanie różnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; 

8) wspomaganie nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań dydaktyczno-

wychowawczych i opiekuńczych; 

9) umożliwienie doskonalenia metod pracy nauczycieli; 

10) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej. 

§ 28. 

1. Biblioteka współpracuje z: 

1) uczniami, na zasadach świadomego i aktywnego ich udziału, w zakresie rozbudzania  

i rozwijania zainteresowań czytelniczych, pogłębiania i wyrabiania nawyku czytania  

i samokształcenia; 

2) nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie gromadzenia mate-

riałów dydaktycznych i literatury przedmiotu, organizacji zajęć bibliotecznych, organi-

zacji wspólnych przedsięwzięć; 
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3) wychowawcami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie rozpoznawania  

i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów; 

4) rodzicami, na zasadach partnerstwa, w zakresie przekazywania informacji o czytelnic-

twie, literaturze pedagogicznej, udziału rodziców w imprezach czytelniczych, udostęp-

niania zbirów oraz popularyzacji literatury; 

5) innymi bibliotekami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie wymiany  

doświadczeń, organizacji lekcji bibliotecznych i innych zajęć edukacyjnych i kultural-

nych; 

6) instytucjami kultury i stowarzyszeniami zgodnie z potrzebami. 

§ 29. 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) gromadzenie, ewidencja i opracowywanie zbiorów bibliotecznych; 

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych i udzielanie informacji bibliograficznych, źródło-

wych i tekstowych; 

3) poradnictwo w doborze odpowiedniej literatury; 

4) konserwacja zbiorów; 

5) inwentaryzacja i selekcja zbiorów; 

6) prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej; 

7) udział w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

8) rozpoznawanie zainteresowań oraz innych potrzeb czytelniczych; 

9) wprowadzanie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa; 

10) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki. 

2. Nauczyciel bibliotekarz na koniec roku kalendarzowego dokonuje, z działem księgowości, 

porównania zapisów wynikających z książki inwentarzowej z zapisami zawartymi na kon-

cie środków trwałych (książki) tego działu. 

3. W bibliotece przeprowadzana jest inwentaryzacja księgozbioru z uwzględnieniem przepi-

sów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829). 

4. Szczegółowe zasady gromadzenia i udostępniania uczniom zbiorów wymienionych w ust.5 

pkt. 2 określa Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów eduka-

cyjnych. 
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Rozdział 7 

Działalność innowacyjna szkoły 

§ 30. 

1. Szkoła z własnej inicjatywy prowadzi innowacje pedagogiczne, zwane dalej 

„innowacjami”. 

2. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, ma-

jące na celu poprawę jakości pracy szkoły. 

3. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły. 

4. Dyrektor szkoły zapewnia warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne do realizacji pla-

nowanych działań innowacyjnych. 

5. W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor szkoły zwraca się o 

odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę. 

6. Innowacja, o której mowa w ust. 5 może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez 

organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań. 

7. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny. 

8. Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji. 

9. Autorzy (autor) zapoznają radę pedagogiczną z proponowaną innowacją. 

10. Dyrektor decyduje o wprowadzeniu innowacji  po uzyskaniu: 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji; 

2) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, 

w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane. 

11. Każda innowacja po jej zakończeniu podlega procesowi ewaluacji. Sposób przeprowadze-

nia ewaluacji zawarty jest w opisie danej innowacji. 

Rozdział 8 

Współpraca szkoły z rodzicami 

§ 31. 

1. Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez: 

1) organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg wcześniej przedstawionego 

harmonogramu; 

2) prowadzenie konsultacji dla rodziców (dni otwartych), w trakcie, których rodzice mogą 

uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem 
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(nauczycielami) sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia 

pedagogicznego i psychologicznego; 

3) organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. święto szkoły, jasełka, dzień 

wiosny; 

4) włączanie rodziców w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

5) włączanie w organizację imprez danego oddziału i szkoły; 

6) udzielanie, przez nauczycieli, bieżącej informacji na temat osiągnięć ucznia, wydarzeń 

klasowych i szkolnych podczas zebrań, na stronie internetowej szkoły, na tablicach 

promujących działalność szkoły; 

7) możliwość wglądu przez rodziców w dokumentację dotyczącą ich dziecka. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1)  wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumie-

nia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wy-

znania, płci oraz pozycji ekonomicznej; 

2) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci; 

3) pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie szkoły  

z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka; 

4) wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w szkole; 

5) wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkole ich dzieci za pośrednictwem rady 

rodziców; 

6) żądania wysokiej jakości usług edukacyjnych; 

7)  pomocy materialnej ze strony władz publicznych, w przypadku trudności finansowych 

uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie ich dziecka w szkole; 

8) zapoznania się z obowiązującymi w szkole dokumentami w szczególności  

z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na danym etapie edukacji ich dziecka, 

zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, statutem szkoły i innymi dokumentami 

mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w szkole; 

9) pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły; 

10) do wyboru dla swojego dziecka zajęć pozalekcyjnych oraz nadobowiązkowych takich 

jak: religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie. 

3. Rodzice mają obowiązek: 

1) wychowywania swoich dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi; 
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2) wychowywania swoich dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich; 

3) angażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole; 

4) przekazywania wszelkich informacji związanych z możliwością osiągnięcia wspólnych, 

(tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych; 

5) osobiście włączania się w życie szkoły ich dziecka i stanowienia istotnej część społecz-

ności lokalnej; 

6) poświęcania czasu i uwagi swoim dzieciom, i ich szkole tak, aby wzmocnić ich wysiłki 

skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania; 

7) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

8) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 

9) poinformowania wychowawcy o nieobecności dziecka w dniu tej nieobecności. 

4. Rodzic ma prawo zwrócenia się do dyrektora szkoły z wnioskiem o: 

1) objęcie dziecka nauką religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie; 

2) odroczenie obowiązku szkolnego; 

3) przyspieszenie obowiązku szkolnego; 

4) objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem; 

5) objęcie dziecka indywidualnym tokiem lub programem nauki; 

6) realizację obowiązku szkolnego poza szkołą. 

5. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego przekazuje rodzicom kalendarz roku 

szkolnego oraz harmonogram spotkań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 

6. Wychowawca oddziału może zwołać nadzwyczajne zebranie rodziców z własnej inicjatywy 

lub na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz rady oddziałowej. O każdym 

nadzwyczajnym zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania dyrekto-

ra szkoły. 

7. Wychowawca oddziału może komunikować się z rodzicami wykorzystując: telefon, pocztę 

e-mailową. 

§ 32. 

1. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nau-

czania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodzi-

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

 

 



43 
 

§ 33. 

1. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania 

oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły 

uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju 

psychofizycznym dziecka. 

Rozdział 9 

Organizacja stołówki szkolnej 

§ 34. 

1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów w szkole zorganizowana jest stołówka. 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.  

3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor 

szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

4.  Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, o których 

mowa w ust. 3:  

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny; 

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

5. W szkole, w celu ułatwienia uczniom korzystania ze stołówki szkolnej, ustala się  

w szkole przerwy obiadowe: 

1) dla klas: I-III 

2) dla klas: IV-VI 

3) dla klas: VII-VIII 

6.  W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków spożywania posiłków, dyrektor 

szkoły organizuje w stołówce dyżury nauczycieli, ustalając ich harmonogram. Na każdej  

z przerw, o których mowa w ust. 5, dyżuruje co najmniej 1 nauczyciel. 

Rozdział 10 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz materialna dla uczniów 

§ 35. 

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel 

w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne; 
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2) wyprawka szkolna; 

3) zasiłek losowy. 

§ 36. 

1. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej  o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. 

2. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy Sochocin 

3. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje 

administracyjne. 

4. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na: 

1) wniosek rodziców; 

2) wniosek dyrektora szkoły. 

§ 37. 

1. W szkole każdy uczeń, rodzic i nauczyciel może skorzystać z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, jeżeli zachodzi taka potrzeba. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu  

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, rozpoznawa-

niu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, podejmowaniu zintegrowanych 

działań nauczycieli sprzyjających rozwojowi kompetencji  oraz potencjału ucznia. 

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole uczniom, udzielają nauczyciele 

oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedago-

giczni, zwani dalej „specjalistami”. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom 

polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowaw-

czych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększe-

nia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest bezpłatne i dobrowolne. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy  

z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznym i specjalistycznym, pla-

cówkami doskonalenia nauczycieli i innymi podmiotami zajmującymi się wspieraniem 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2015&qplikid=1#P1A6
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szkół w tym zakresie. 

8. O pomoc psychologiczno-pedagogiczną może się zwrócić każdy podmiot funkcjonujący w 

szkole. 

9. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z uczniami, głównie w formie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,  

i innych zajęć niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ucznia w szkole.  

10. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczy-

cielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

§ 38. 

1. Do szkoły, na wniosek rodziców, przyjmuje się uczniów posiadających orzeczenie o po-

trzebie kształcenia specjalnego. 

2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania  

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycz-

nych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidu-

alnego programu edukacyjno-terapeutycznego, o którym mowa w § 2 pkt. 20. 

§ 39. 

1. Jeżeli stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie  

do szkoły obejmuje się go indywidualnym nauczaniem. 

2. Objęcie ucznia indywidualnym nauczaniem wymaga zgody organu prowadzącego  

i jest udzielane na wniosek rodziców. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rodzice składają do dyrektora szkoły wraz z orzecze-

niem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia ucznia indywidualnym 

nauczaniem.  

4. Indywidualne nauczania organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu  

o potrzebie indywidualnego nauczania. 

5. Indywidualne nauczania organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń okre-

ślonych w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 4. 

6. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela w indywidualnym i 

bezpośrednim kontakcie z uczniem. 

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z 

ramowego planu nauczania z dostosowaniem do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
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oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

8. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, 

może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiąz-

kowymi zajęciami edukacyjnym, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz 

warunków, w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania. 

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, składa się w formie pisemnej. Zawiera uzasadnienie. 

10. Uczniowi objętemu indywidualnym nauczaniem, dyrektor szkoły umożliwia udział w zaję-

ciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych 

oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. 

§ 40. 

1. Na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  

i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dyrek-

tor szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć 

nauczyciela-opiekuna. 

2. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasy-

fikacyjnego. 

3. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nau-

czania dla danej klasy według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zaintereso-

wań i możliwości edukacyjnych. 

4. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obo-

wiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczenia. 

5. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkol-

nego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i pro-

mowany w czasie całego roku szkolnego. 

6. Z wnioskiem o indywidualny program lub toki nauki może wystąpić uczeń za zgodą rodzi-

ców, rodzice lub nauczyciel. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wy-

chowawcy oddziału, który przygotowuje opinię o możliwościach, predyspozycjach i ocze-

kiwaniach ucznia oraz jego osiągnięciach. Opinię wychowawcy dołącza się do wniosku 

wraz z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
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8. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację 

w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, 

wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szko-

łą. 

9. Nauczyciel-opiekun opracowuje dla ucznia indywidualny program nauki lub akceptuje 

program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem. 

10. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne 

do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane zaję-

cia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części 

we własnym zakresie. 

11. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaga-

niom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, na-

uczyciel prowadzący zajęcia może, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczą-

cego ucznia, dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i 

możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy pro-

gramowej. 

12. Uczeń, od klasy IV, realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie eg-

zaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 69. 

§ 41. 

1. Szkoła, w celu wsparcia merytorycznego nauczycieli i specjalistów oraz w przypadku trud-

ności z objęciem ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, współpracuje z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną.  

DZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I  INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 42. 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie z poszanowaniem 

godności osobistej ucznia. 

2. Prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela z  zastrzeżeniem art. 15 ustawy Prawo oświatowe. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków dla nauczycieli przygotowuje i zapoznaje z nim dyrektor 

szkoły. 
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4. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z 

ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny. 

§ 43. 

1. W szkole  tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

2. Wicedyrektor szkoły przyjmuje na siebie część obowiązków dyrektora, a w szczególności: 

1) zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności w placówce, 

2) przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo – organizacyjnych 

szkoły: 

a) rocznego planu pracy wychowawczo – opiekuńczej 

b) tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych, obowiązkowych i pozalekcyjnych 

c) kalendarza szkolnego 

d) informacji o stanie pracy szkoły w zakresie mu powierzonym. 

3) organizuje i koordynuje bieżący tok działalności wychowawców klas, świetlicy i biblio-

teki szkolnej, 

4) utrzymuje kontakty w imieniu dyrektora szkoły z rodzicami, przyjmuje tych rodziców, 

odpowiada na ich postulaty i skargi w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

5) współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, 

6) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym nauczycieli powierzonych je-

go opiece, 

7) nadzoruje i odpowiada za wypełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w 

obwodzie szkolnym, 

8) prowadzi zgodnie z prawem dokumentację uczniowską, 

9) informuje dyrektorów szkół o realizowaniu przez ich uczniów obowiązku szkolnego w 

tutejszej szkole. 

3. Wicedyrektor jest przełożonym służbowym ma więc prawo do: 

1) przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń 

2) decydowania w bieżących sprawach procesu pedagogicznego, 

3) ma prawo, pełniąc nadzór pedagogiczny do formułowania projektu oceny pracy podle-

głych mu nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy wychowawczo – opiekuńczej 

wszystkich nauczycieli  i wychowawców, 



49 
 

4) ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar po-

rządkowych wszystkich pracowników szkoły, 

5) ma prawo do używania pieczątki osobowej z tytułem wicedyrektor szkoły oraz podpi-

sywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji. 

4. Wicedyrektor odpowiada: 

1) jak każdy nauczyciel, oraz 

2) służbowo przed dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i organem prowadzącym szkołę 

za: 

a) poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

b) poziom nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami, nad którymi dyrektor powie-

rzył mu opiekę; 

c) sprawowanie opieki nad nauczycielami z krótkim stażem; 

d) prawidłowość postępowania szkoły w związku z realizacją obowiązku szkolnego, 

e) bezpieczeństwo osób i wyposażenia materialnego szkoły oraz bieżącego nadzoru 

nad szkołą.  

5. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska 

kierownicze w szkole. 

Rozdział 1 

Prawa i obowiązki nauczycieli 

§ 43. 

1. Nauczyciel ma prawo, w szczególności do:  

1) poszanowania godności osobistej i godności zawodu nauczyciela; 

2) swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwła-

ściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne; 

3) wyposażenia jego stanowiska pracy, umożliwiające realizację dydaktyczno-

wychowawczego programu nauczania; 

4) wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

5) korzystania, w związku z pełnieniem funkcji służbowych, z prawa do ochrony przewi-

dzianej dla funkcjonariuszy publicznych; 

6) pomocy ze strony dyrektora szkoły i innych osób z kierownictwa w sprawach związa-

nych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

2. Do zadań nauczyciela, w szczególności należy: 
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1) zapewnienie uczniowi warunków do jego rozwoju; 

2) angażowanie się do tworzenia i modyfikowania programu rozwoju szkoły; 

3) zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz 

wykonywanych zadań organizacyjnych; 

4) prowadzenie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych i pozalekcyj-

nych; 

5) opracowanie planu pracy z danego przedmiotu  i przedłożenie do dyrektora szkoły do 

15 września każdego roku szkolnego; 

6) zapewnianie pełnej realizacji podstawy programowej; 

7) kształtowanie u uczniów oraz u siebie umiejętności posługiwania się technologią in-

formatyczną i wykorzystywaniem jej na zajęciach przez siebie prowadzonych; 

8) pomoc uczniom w planowaniu własnego rozwoju; 

9) umożliwienie uczniom osiągania postępów i sukcesów; 

10) ustalanie wymagań edukacyjnych, precyzyjnie ich określanie i dostosowywanie do in-

dywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów; 

11) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz zasad przeprowa-

dzania sprawdzianów; 

12) przeprowadzanie diagnoz edukacyjnych; 

13) ustalanie oceny bieżącej, śródrocznej, rocznej i końcowej postępów swoich uczniów; 

14) uwzględnienie w swojej pracy pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyj-

nych; 

15) zapewnienie  rozwoju zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów m.in. poprzez 

przygotowanie do konkursów wiedzy i zainteresowań; 

16) stosowanie metod pracy z uczniami, które są odpowiednio dobrane, zróżnicowane i 

skuteczne, celem pobudzenia ich aktywności; 

17) podejmowanie ciekawych, inspirujących inicjatyw, organizowanie projektów, konkur-

sów, akcji, imprez, zawodów szkolnych; 

18) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat; 

19) zapewnianie uczniom równych szans uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i pozalek-

cyjnych; 

20) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego funkcjonującego w szkole; 
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21) rozpoznawanie problemów wychowawczych i psychologiczno-pedagogicznych uczniów 

i zgłaszanie ich wychowawcy oddziału, psychologowi, pedagogowi szkolnemu; 

22) praca w zespołach nadzorujących sprawdzian; 

23) przestrzeganie przepisów prawa oraz zapisów niniejszego statutu; 

24) chronienie danych osobowych swoich uczniów; 

25) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa i zalece-

niami dyrektora szkoły. 

3. Nauczyciel jest obowiązany: 

1) sprawować opiekę nad uczniami w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobo-

wiązkowych, pozalekcyjnych; 

2)  rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz pod-

stawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zada-

nia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowa-

nych przez szkołę, o których mowa w § 22 i § 23; 

3) brać udział w zebraniach rady pedagogicznej; 

4) zachowywać w tajemnicy sprawy omawiane podczas zebrań rady pedagogicznej; 

5) systematycznie dyżurować, zgodnie z harmonogramem dyżurów, zapewniając ucz-

niom bezpieczeństwo; 

6) indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do po-

trzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia poprzez 

dostosowanie metod i form pracy z uczniem; 

7) przestrzegać czasu pracy ustalonego w szkole; 

8)  przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i 

wskazówek przez dyrektora szkoły; 

9) brać udział w szkoleniu i instruktażu z zakresu bhp i ppoż.; 

10) przestrzegać w szkole zasad współżycia społecznego; 

11) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem; 

12) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom 

lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich; 
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13) niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o zauważonym w szkole wypadku albo za-

grożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne 

osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie; 

14) współdziałać, z dyrektorem szkoły oraz upoważnionymi osobami, w wypełnianiu ob-

owiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

§ 44.  

(uchylony) 

Rozdział 2 

Wychowawca oddziału 

§ 45. 

1. W procesie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym szkoły, wychowawca oddziału pełni 

odpowiedzialną rolę opiekuna i organizatora życia społeczności danego oddziału. 

2.   Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu  

z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą oddziału”. 

3. Funkcję wychowawcy oddziału dyrektor szkoły powierza nauczycielowi, który, jeśli nie zajdą 

szczególne okoliczności, prowadzi oddział w całym cyklu kształcenia. 

4. Wychowawca oddziału pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły. Jest ani-

matorem życia zbiorowego uczniów, ich powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu wszel-

kich kwestii spornych. 

5. Formy spełniania zadań przez wychowawcę oddziału powinny być dostosowane  

do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

6. W przypadku nieobecności wychowawcy opiekę nad oddziałem pełni drugi wychowawca 

wybrany na początku każdego roku. 

7. Funkcja drugiego wychowawcy jest funkcją społeczną. 

                                                             § 46. 

1. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy w szczególności: 

1) podejmowanie działań kształtujących osobowość uczniów, ich rozwój intelektualny 

i emocjonalny; 

2) umiejętne kontrolowanie i korygowanie procesu przygotowania uczniów do pełnienia 

odpowiedzialnych ról w życiu dorosłym; 

3) utrzymywanie indywidualnych kontaktów z rodzicami ucznia w celu ustalenia jego 

potrzeb wychowawczo-opiekuńczych; 
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4)  informowanie rodziców o zagrożeniach, trudnościach edukacyjnych czy 

wychowawczych; 

5) poinformowanie rodziców o stałych terminach spotkań z rodzicami oraz konsultacjach 

na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym; 

6) protokołowanie zebrań z rodzicami; 

7) prowadzenie dokumentacji wychowawczej zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły 

i obowiązującymi przepisami prawa oświatowego; 

8) opracowywanie i realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego swojego 

oddziału; 

9) analizowanie i ocenianie efektów pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej; 

10) dwa razy w roku, w trakcie klasyfikacji, informowanie o realizacji zadań 

wychowawczych swojego oddziału. 

2. Wychowawca oddziału, w swoich działaniach, ściśle współpracuje z dyrektorem szkoły, 

pedagogiem szkolnym, psychologiem, nauczycielami przedmiotów uczących w danym od-

dziale i rodzicami uczniów. 

§ 47. 

1. Wychowawca oddziału ma prawo: 

1) otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, poznać jego mocne i słabe strony, 

umiejętnie je wykorzystać w procesie wychowawczym; 

2) kształtować umiejętność zespołowego współdziałania poprzez organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeum, uroczystości rocznicowe, 

świąteczne, itp.); 

3) rozpoznawać warunki społeczno-ekonomiczne ucznia i występować o odpowiednią 

pomoc; 

4) decydować o ostatecznych ocenach zachowania uczniów oddziału. 

§ 48. 

1. Wychowawca jest odpowiedzialny za właściwe, zgodne z przepisami i terminowe 

wykonywanie obowiązków określonych w zakresie czynności, a w szczególności: 

1) prawidłowe i terminowe wypełnianie dokumentacji: dzienników, arkuszy ocen, świa-

dectw szkolnych itp.; 

2) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i innej dokumentacji uczniowskiej, w tym 

jej aktualizowanie; 
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3) podsumowywanie i kontrolę frekwencji tygodniowej, miesięcznej, półrocznej i rocznej; 

4) informowanie rodziców ucznia, o postępach i osiągnięciach szkolnych wychowanków 

oraz o ewentualnych zagrożeniach; 

5) efektywne podejmowanie działań i osiąganie wysokich wyników w pracy, przestrzega-

nie porządku i dyscypliny pracy; 

6) opracowanie planu pracy wychowawcy oddziału, sprawozdania, prowadzenie teczki 

wychowawcy oddziału; 

7) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora, dotyczących jego wychowanków; 

8) stworzenie odpowiednich warunków zapewniających bezpieczeństwo uczniom biorą-

cym udział w wycieczkach, imprezach i spotkaniach organizowanych poza szkołą; nad-

zorowanie przestrzegania przez wszystkich uczestników obowiązujących zasad oraz 

bezpieczeństwa i higieny. 

Rozdział 3 

Nauczyciele specjaliści 

§ 49. 

1. Do zadań nauczyciela, pedagoga szkolnego i psychologa należy: 

1) indywidualna opieka pedagogiczna i psychologiczna nad uczniami i rodzinami wymaga-

jącymi jej; 

2) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle 

niepowodzeń szkolnych; 

3) udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych  

i środowiskowych; 

4) udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych pro-

blemów wychowawczych i rodzinnych; 

5) koordynowanie działań mających na celu udzielanie uczniom pomocy materialnej  

przez ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje świadczące ten rodzaj wspierania ro-

dziny; 

6) koordynowanie pomocy przez instytucje społeczne, administracyjne i inne placówki 

świadczące pomoc społeczną; 

7) prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia; 

8) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów związa-
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nych z etapem rozwojowym uczniów; 

9) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zacho-

wania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i i pozaszkolnym 

uczniów; 

10) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzy-

sowych; 

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

pedagogicznej; 

12) prowadzenie warsztatów i innych form pracy z uczniami celem wspierania działań wy-

chowawczych nauczycieli. 

§ 50. 

1. Do zadań logopedy szkolnego należy w szczególności: 

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

lenia stanu mowy uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych z uczniami u których stwierdzono zaburzenia roz-

woju mowy; 

3) współpraca z rodzicami w zakresie porad i konsultacji dotyczących prowadzenia ćwi-

czeń z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń ko-

munikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

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

pedagogicznej. 

§ 51. 

1. Do zadań doradcy zawodowego należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z reali-

zacją doradztwa zawodowego, pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych oraz zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;  

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 

5) opracowanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym wychowawcami oddzia-

łów,  pedagogiem Programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.  
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6) wspieranie nauczycieli, w tym wychowawców oddziałów i innych specjalistów w zakre-

sie realizacji działań określonych w ww. programie.  

§ 52. 

1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyj-

nym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

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

chologiczno-pedagogicznej. 

§ 53. 

1. Wszyscy nauczyciele specjaliści przygotowują, w każdym roku szkolnym, plan swojej pracy          

i przedstawiają do akceptacji dyrektorowi szkoły.  

Rozdział 4 

Pracownicy obsługi i administracji 

§ 54. 

1. W szkole zatrudnieni są pracownicy administracji na stanowiskach: 

1)  główny księgowy; 

2) sekretarz szkoły; 

oraz obsługi na stanowiskach:  

1) pomoc administracyjna; 

2) kierownik obiektów sportowych; 

3) intendent; 

4) konserwator; 

5) woźna; 

6) sprzątaczka;  

7) kucharka; 

8) pomoc kuchenna. 

2. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkoły, jako in-

stytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu, a także jego otoczenia w czystości i porządku. 
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3. Pracownicy obsługi oraz administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regu-

lacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

4. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 

2) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

3) sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań; 

4) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 

5) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

6) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, 

podwładnymi oraz współpracownikami; 

7) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie 

dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest za-

trudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania; 

8) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych 

o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy. 

5.  Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe 

zadania ustala dyrektor szkoły. 

6.  Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków 

na zajmowanym stanowisku. 

7.  Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy Ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze. 

DZIAŁ VI 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW 

Rozdział 1 

Ogólne zasady oceniania 

§ 55. 

1. Każdy uczeń jest w stanie rozwijać się i czynić postępy w nauce. 

2. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

§ 56. 
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1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu rozpoznanie przez nauczycieli po-

ziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, na-

uczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współ-

życia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce 

i zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiąz-

kowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązko-

wych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej i rocznej oceny klasyfika-

cyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen kla-

syfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
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6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trud-

nościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

§ 57. 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne 

b) końcowe 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców, podlegają uzasadnieniu. Uzasadnienie oceny 

dotyczy zarówno wypowiedzi ustnych, jak i prac pisemnych.  

3. Nauczyciel  ustnie na zajęciach lekcyjnych uzasadnia uczniowi  ustalone oceny bieżące, 

śródroczne, roczne i końcowe.  

4. Dodatkowo na prośbę ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel jest zobowiąza-

ny ustnie uzasadnić ustalone oceny bieżące , śródroczne, roczne i końcowe w terminach 

ustalonych z uczniem lub rodzicem (prawnym opiekunem). 

5. Szczegółowe warunki i sposób uzasadniania ocen opisany jest w § 80 ust 5 pkt 3,4,5. 

6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. 

7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace domowe oraz  sprawdzone i ocenione kartkówki 

dotyczące zagadnień omawianych podczas trzech ostatnich zajęć są oddawane uczniom. 

8. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia takie jak testy i sprawdziany dotyczące dzia-

łów programowych są przechowywane w szkole przez nauczycieli przedmiotów przez cały 

rok szkolny. Uczeń może je odebrać w ostatnim tygodniu roku szkolnego. Po tym terminie 

prace są niszczone przez  nauczyciela przedmiotu. 

9. Nauczyciel na zajęciach lekcyjnych udostępnia uczniowi sprawdzone i ocenione prace pi-

semne. 

10. Na prośbę ucznia lub jego rodziców w ciągu całego roku szkolnego nauczyciel udostępnia 

prace ucznia w terminie i miejscu wspólnie ustalonym. Sprawdzone i ocenione prace 

ucznia są udostępniane do wglądu zawsze w czasie wywiadówek, indywidualnych spotkań 

z rodzicami ucznia lub dni otwartych dla rodziców w szkole. 

11. Udostępnianie odbywa się w obecności nauczyciela przedmiotu. Uczeń lub rodzic ma 

prawo do uzyskania  uzasadnienia oceny oraz do dodatkowych wyjaśnień związanych ze 
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strukturą  sprawdzianu, sposobem oceniania pracy a także do otrzymania wskazówek 

związanych z poprawą pracy. Uczeń lub rodzic może sporządzać notatki.   

12. Sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia takich jak testy i sprawdziany dotyczą-

ce działów programowych  nie można wynosić poza teren szkoły. 

13. Na pisemny wniosek rodzica lub ucznia dyrektor szkoły  udostępnia do wglądu dokumen-

tację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub  dokumentacje dotyczącą 

zastrzeżeń oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia w terminie i miejscu 

wspólnie ustalonym. Dokumentację udostępnia do wglądu wychowawca oddziału lub dy-

rektor szkoły. 

14.  Udostępnianie odbywa się w obecności dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej. 

Uczeń lub rodzic ma prawo do uzyskania uzasadnienia oceny ustalonej w wyniku egzami-

nu klasyfikacyjnego i poprawkowego oraz do dodatkowych wyjaśnień związanych ze 

strukturą  testu wykorzystanego do egzaminów  i sposobem oceniania pracy ucznia. 

Uczeń lub rodzic może sporządzać  notatki.   

15. Dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrze-

żeń wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania oraz innej 

dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia nie można wynosić poza teren szkoły. 

16. Dokumentacji, o której mowa w ust. 11 i 15 szkoła nie kseruje, nie powiela, jak również nie 

skanuje. 

§ 58. 

1. Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie uczniowi in-

formacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających mu w uczeniu się, przez wska-

zanie, co wymaga poprawy, jak należy to poprawić i dalej się uczyć. 

2. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawiania zajęć edukacyjnych 

w blok przedmiotowy, odrębnie ustala się oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych 

wchodzących w skład tego bloku. 

§ 59. 

1. Nauczyciele na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu  roku szkolnego ustnie informu-

ją uczniów oraz  rodziców (na pierwszym zebraniu) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających  

z realizowanego przez siebie programu nauczania; 
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2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych; 

4) wymagania, o których mowa  w pkt 1 w wersji pisemnej opracowują nauczyciele 

przedmiotów i przekazują wychowawcy oddziału; 

5) wychowawca oddziału komplet wymagań z poszczególnych przedmiotów składa do dy-

rektora szkoły w terminie do dnia pierwszego zebrania; 

2. Do zadań nauczycieli związanych z ocenianiem, należy ponadto: 

1) indywidualizowanie pracy z uczniem; 

2) dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) ustalenie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z prowadzonego przez siebie 

przedmiotu; 

4) dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedo-

stosowaniem społecznym, ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnię-

ciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia tych 

uczniów; 

5) dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedo-

stosowaniem społecznym, ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnię-

ciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia tych 

uczniów; 

6) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trud-

nościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

7) umożliwienie uczniowi uzupełnienia braków, jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej 

okaże się, że uczeń może nie otrzymać promocji do klasy programowo wyższej; 

8) na dwa tygodnie przed rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej poinformowanie 

ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej z nau-

czanego przedmiotu; 

9) na dwa tygodnie przed rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej poinformowanie 

ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej z nau-

czanego przedmiotu; 
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10) ustalanie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z zajęć edukacyjnych i przedstawianie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedago-

gicznej. 

3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców 

o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

4. Do zadań wychowawcy w zakresie oceniania należy w szczególności: 

1) ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia  

po zasięgnięciu opinii: nauczycieli uczących w danym oddziale, uczniów danego 

oddziału i ocenianego ucznia; 

2) przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej poinformowanie ucznia i jego rodziców  

o przewidywanej dla niego rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (na dwa 

tygodnie); 

3) ustalenie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

zachowania i przedstawienie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

5. Do zadań dyrektora szkoły związanych z ocenianiem należy w szczególności: 

1) zwolnienie ucznia z realizowania danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeśli były 

zrealizowane na wcześniejszym etapie edukacyjnym; 

2) zwalnianie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii  

o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń, 

wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii; 

3) zwalnianie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, edukacji informatycznej  lub 

informatyki, na wniosek rodzica, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii; 

4) zwalnianie, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, do końca danego etapu 

edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera na 

wniosek rodziców, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej; w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 
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kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie 

tego orzeczenia. 

6. Do zadań rady pedagogicznej, związanych z klasyfikacją i promowaniem uczniów należy: 

1) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

2) wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny uczniowi nieklasyfikowanemu z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności; 

3) jeden raz w danym etapie edukacyjnym, biorąc pod uwagę możliwości edukacyjne 

ucznia, wyrażenie zgody na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej; 

4) wydłużenie okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu. 

§ 60. 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, techniki, plastyki i mu-

zyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązy-

wanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć; a w przypadku wychowania 

fizycznego, także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w 

działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

                                                                       § 61. 

1. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ustalone według następującej skali: 

Lp. Nazwa oceny 
Stopień wyrażony 

 cyfrą 
Skrót oceny 

1. celująca 6 cel 

2. bardzo dobra 5 bdb 

3. dobra 4 db 

4. dostateczna 3 dst 

5. dopuszczająca 2 dop 

6. niedostateczna 1 ndst 

 

1) Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mo-

wa w pkt 1 - 5 tabeli. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o 

którym mowa w pkt 6 tabeli. 
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2. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się  

w stopniach według skali przedstawionej w ust. l. Dopuszcza się dodawanie do oceny zna-

ku „+"  przy czym „+” podwyższa ocenę o pół stopnia. 

3. Roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ustalone wg następującej skali: 

 

Lp. Nazwa oceny Skrót oceny 

1. wzorowa wz 

2. bardzo dobra bdb 

3. dobra db 

4. poprawna popr 

5. nieodpowiednia ndp 

6. naganna ng 

 

4. Końcowe oceny klasyfikacyjne i końcowa ocena zachowania wyrażone są w skali, 

o której mowa w ust. 1 i 3. 

5. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogól-

nopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą 

pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, ustaloną według skali, o której mowa w ust. 1. 

6. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub tytuł 

laureata czy finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z nich najwyższą pozytywną końco-

wą ocenę klasyfikacyjną. 

Rozdział 2 

Ocenianie uczniów w klasach I-III 

§ 62. 

1. Nadrzędnym celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie rozwoju ucznia młodszego 

oraz wyrównywanie szans edukacyjnych stosownie do jego potrzeb i możliwości.  

2. Głównym kryterium oceniania ucznia są jego osiągnięcia, indywidualne zaangażowanie - 

aktywność, wysiłek włożony w wykonaną pracę, potencjał - osobiste predyspozycje ucznia 

oraz postęp, jaki uczynił. Wymagania powinny być zróżnicowane, by zapewnić rozwój 

i sukces wszystkim uczniom. 
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3. Zadaniem nauczyciela jest rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb ucznia, w tym ryzyka 

wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się oraz szczególnych uzdolnień. 

Nauczyciel w toku obserwacji odnotowuje efekty zdobytych przez dziecko umiejętności, 

które stanowią podstawę do konstruowania oceny opisowej.  

4. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub 

rozwijaniem uzdolnień. 

5. Na poziomie klas I-III obowiązują następujące zasady oceniania: 

1) nauczyciele oceniają opisowo poziom umiejętności uczniów wyrażony w formie 

ustnego komentarza lub pisemnej notatki; 

2) ocena opisowa ma dostarczyć informacji uczniowi – nauczycielowi – rodzicom; 

a) nauczycielowi dostarcza informacji na jakim poziomie opanowania umiejętności 

znajduje się uczeń w danym momencie edukacji oraz o tym, czy stosowany przez 

nauczyciela system pracy z uczniem jest efektywny, 

b) uczniowi dostarcza informacji zwrotnej, pomaga się uczyć, informuje ucznia o tym, 

co zrobił dobrze, co i w jaki sposób powinien jeszcze poprawić oraz jak ma dalej 

pracować, informuje o efektach jego szkolnej aktywności, daje wskazówki, jak 

pokonać napotkane trudności, motywuje do dalszego wysiłku, zachęca do 

samooceny i umacnia wiarę we własne możliwości, 

c) rodzicom dostarcza rzetelnej i szczegółowej informacji o ich dziecku, na podstawie 

której będą mogli w porę podejmować właściwe działania na rzecz jego dalszego, 

prawidłowego rozwoju. 

3) ocena bieżąca może mieć postać opisową, punktową, rysunkową, słowną lub inną 

określoną przez nauczyciela – wychowawcę danego oddziału; 

4) ocena bieżąca uwzględnia indywidualny rozwój ucznia, wskazuje jego aktualne 

osiągnięcia i funkcje, które należy usprawnić. ma charakter wspierający, zachęcający do 

kontynuowania pracy w oparciu o wskazówki. 

6. Ocenianie w I etapie edukacji: 
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1) bieżące – określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia z poszczególnych 

edukacji, języka angielskiego i religii. 

2) śródroczne i roczne (opisowe) – będące podsumowaniem osiągnięć ucznia w danym 

(półroczu), roku szkolnym z poszczególnych edukacji i języka angielskiego (ocena 

opisowa). 

3) ocena śródroczna i roczna z religii jest oceną cyfrową w sześciostopniowej skali ocen, 

której kryteria opracowuje nauczyciel katecheta i zapoznaje z nimi uczniów. 

4) ocena (śródroczna) roczna z poszczególnych edukacji i języka angielskiego jest oceną 

opisową; 

a) ocena śródroczna, oprócz opisu wiadomości i umiejętności dziecka, zawiera wskazówki 

do dalszej pracy, 

b) roczna ocena opisowa z zajęć edukacyjnych po każdej klasie jest opisem wiadomości 

i umiejętności dziecka na danym etapie kształcenia. 

5) sporadyczne jednostkowe niepowodzenia ucznia nie mogą rzutować na całościową 

ocenę klasyfikacyjną śródroczną czy roczną. 

6) ważnym elementem oceniania jest samoocena ucznia, która prowadzi do samorozwoju, 

rodzi odpowiedzialność, aktywność, otwartość i kreatywność. 

7) praca domowa – forma ćwiczenia utrwalającego, jej wykonanie nauczyciel akceptuje 

poprzez znak „v” i komentarz słowny. 

8) prace dodatkowe dla chętnych, wykraczające poza treści podstawy programowej są 

prezentowane indywidualnie w klasie. 

7. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczniów będzie odbywać się poprzez: 

1) wypowiedzi ustne, 

2) prace pisemne, 

3) prace domowe, 

4) aktywność na zajęciach, 

5) działalność artystyczną, 

6) działalność zdrowotno – ruchową, 

7) badanie osiągnięć, diagnozy: bieżące, śródroczne i roczne. 

8. Sposoby i formy przekazywania rodzicom oceny opisowej oraz informacji zwrotnej o 

postępach ucznia: 

1) kontakty indywidualne, 
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2) zebrania z rodzicami, 

3) analiza dokumentacji przebiegu edukacji ucznia. 

9. Ocena zachowania jest oceną opisową, uwzględniającą: 

1) zachowanie dziecka w stosunku do kolegów z grupy rówieśniczej, nauczycieli, 

pracowników szkoły, 

2) kulturę osobistą ucznia (właściwe zachowanie w każdej sytuacji szkolnej, prawidłowe 

zwracanie się do kolegów, używanie zwrotów grzecznościowych, dbanie o czystość i 

porządek, punktualność), 

3) aktywność społeczną ucznia, 

4) dbałość o mienie szkolne, 

5) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

6) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

7) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 

10. Dokumentowanie przebiegu nauczania ucznia: 

1) W ciągu roku szkolnego postępy ucznia, jego osiągnięcia dokumentuje się w 

indywidualnym segregatorze i w portfolio dziecka. 

2) W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się wynik badania osiągnięć ucznia w skali 

punktowej a jego zachowanie za pomocą znaków „+”, „”.   

11. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno - Pe-

dagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne wobec 

ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub specyficzne deficy-

ty rozwojowe. 

12. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych 

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

§ 63. 

1. Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, a także religii i etyki, jeśli uczeń w nich uczestniczy, dla: 

1) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu  

na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 

2) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego  

ze względu na niepełnosprawność sprzężoną; 
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3) uczęszczającego do szkoły - są ocenami opisowymi. 

Rozdział 3 

Klasyfikowanie uczniów 

§ 64. 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na: 

1) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych; 

2) podsumowaniu zachowania ucznia; 

3) ustaleniu oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych; 

4) ustaleniu oceny śródrocznej zachowania; 

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku. 

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

ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej 

szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.  

§ 65. 

1. Klasyfikacja roczna polega na: 

1) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym roku 

szkolnym; 

2) podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym; 

3) ustaleniu oceny rocznej z zajęć edukacyjnych; 

4) ustaleniu oceny rocznej zachowania. 

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

zachowania. 

3.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.      

§ 66. 

1. Klasyfikację końcową dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 

2. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie pro-

gramowo najwyższej; 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się od-

powiednio w klasach programowo niższych; 
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3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

3. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wy-

dane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawar-

tych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w § 2 pkt 

20. 

§ 67. 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, je-

żeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 

zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności mo-

że zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

Rozdział 4 

Zasady uzyskiwania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

lub rocznej oceny z zachowania 

§ 68. 

1. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły, z zaopiniowaną przez 

wychowawcę, pisemną prośbą o umożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana ocena 

roczna z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych oraz zachowania najpóźniej na dwa dni 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

2. Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana oceny rocznej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jeżeli w drugim półroczu roku 

szkolnego: 

1) liczba nieusprawiedliwionych godzin nieobecności z danego przedmiotu nie przekracza 

5%; 

2) uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych oraz wykorzystał możliwości ich popra-

wy; 

3) ocena za pierwsze półrocze była przynajmniej taka, o jaką ubiega się uczeń na koniec 

roku. 
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3. Wychowawca ucznia po sprawdzeniu spełnienia warunków z pkt. 2 i zasięgnięciu pisem-

nej informacji od nauczyciela przedmiotu, opiniuje podanie. 

4. Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z opinią wychowawcy, gdy jest ona pozytywna, ustala 

termin sprawdzianu. 

5.  Sprawdzian obejmuje umiejętności i wiadomości z danego przedmiotu zgodnie  

z wymaganiami na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonymi w wymaganiach 

edukacyjnych opracowanych przez nauczyciela danego przedmiotu. Zakres materiału 

obejmuje II półrocze. 

6. Sprawdzian przeprowadza się w części pisemnej, a w przypadku języków obcych, także 

ustnej z wyjątkiem sprawdzianu z informatyki, zajęć muzycznych, plastycznych lub wy-

chowania fizycznego z których ma formę zajęć praktycznych. 

7. Sprawdzian przeprowadza dwuosobowa komisja, w skład której wchodzą nauczyciel 

przedmiotu, z którego uczeń ubiega się o zmianę oceny oraz nauczyciel tego samego lub 

pokrewnego przedmiotu. 

8. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od wystawionej oceny klasyfikacyjnej 

z danych zajęć edukacyjnych.  

9. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, za-

dania do zrealizowania na sprawdzianie, wynik sprawdzianu z ustaloną oceną, 

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

dziach ucznia. 

11. Wynik sprawdzianu odnotowuje się w dzienniku. Protokół z egzaminu przechowuje się je-

den rok. 

12. Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład której wcho-

dzą: 

1) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewod-

niczący; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel uczący w danym oddziale; 

4) pedagog lub psycholog szkolny; 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 

13. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku gdy uczeń: 

1) aktywnie brał udział w pracach samorządu szkolnego lub klasowego; 
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2) pracował społecznie na rzecz innych ludzi, środowiska, fundacji co zostało potwierdzo-

ne opiniami i podziękowaniami; 

3) reprezentował szkołę na imprezach zewnętrznych, o ile nie zostało to wcześniej 

uwzględnione w ocenie z zachowania. 

Rozdział 5 

Egzaminy klasyfikacyjne 

§ 69. 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla: 

1) uczniów, o których mowa w § 67 ust. 2; 

2) ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą; 

3) ucznia realizującego indywidualny tok nauki; 

4) ucznia, który indywidualnie uzupełnia ustalone z dyrektorem zajęcia edukacyjne.  

3. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 

wchodzą:  

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

4. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja 

w składzie: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany egzamin. 

5. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4 oraz  

z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do 

egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w 

terminie ustalonym zgodnie z ust. 6, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
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8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, informatyki i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów 

klasyfikacyjnych z: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych 

i wychowania fizycznego; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

11. W trakcie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ucznia. 

12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 70 

ust. 1 oraz § 71 ust. 1. 

13. Egzamin klasyfikacyjny, dla uczniów, o których mowa w ust. 2 pkt. 3-4 nie obejmuje zajęć z 

wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

14. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 3 i 4; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5)  zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

15. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację 

 o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania  

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

Rozdział 6 

Egzamin poprawkowy 

§ 70. 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, o 

której mowa w § 61 ust. 1  z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – 

może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 
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3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

5. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego 

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egza-

minu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dy-

daktyczno-wychowawczych. 

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja w składzie: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako 

przewodniczący; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

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

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas 

dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same 

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

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

9. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem § 72. ust. 1. 

10. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 7; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

11. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 59 ust. 6 pkt. 3. 
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Rozdział 7 

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do oceny ustalonej niezgodnie z obowiązującymi przepisami 

§ 71. 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że rocz-

na ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfika-

cyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jed-

nak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zacho-

wania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dy-

rektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza spraw-

dzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  

z danych zajęć edukacyjnych; 

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

cyjną zachowania. 

4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna 

 z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa  

od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, o którym mowa w § 70 ust. 1. 

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,  

o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem  

i jego rodzicami. 

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1, 

przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć 

komputerowych, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 
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8. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż  w 

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

sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

9. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako 

przewodniczący; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

10. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego 

takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

11. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w 

szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

12. Do protokołu, o którym mowa w ust. 11, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, 

zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację  

o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

13. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 2, wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodni-

czący komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog szkolny; 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

6) przedstawiciel rady rodziców. 
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14. Komisja, o której mowa w ust. 13, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w 

terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Ocena jest 

ustalona w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

15. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 13, sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

16. Protokoły, o których mowa w ust. 11 i 15, dołącza się do arkusza ocen ucznia. 

Rozdział 8 

Promowanie ucznia 

§ 72. 

1. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyż-

szej. 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w 

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

powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek: 

1) wychowawcy oddziału w porozumieniu z rodzicami; 

2) na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

3. Jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym 

treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, rada pedagogiczna 

może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również 

w ciągu roku szkolnego na wniosek: 

1) wychowawcy oddziału w porozumieniu z rodzicami; 

2) na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

4. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny 

klasyfikacyjne, o których mowa w § 61 ust. 1 zdanie 2. 
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5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, 

uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, o którym mowa w § 2 pkt 20. 

§ 73. 

1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których 

mowa § 61 ust. 1 pkt 1 i przystąpił do sprawdzianu ośmioklasisty, o którym mowa w § 2 

pkt 15. 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę. 

§ 74. 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z 

wyróżnieniem. 

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,  

do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne 

uzyskane z tych zajęć. 

3. Uczeń, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą i w wyniku klasyfikacji rocznej uzy-

skał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co naj-

mniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

§ 75. 

1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obo-

wiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,  

do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne 

uzyskane z tych zajęć.   
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Rozdział 9 

Zasady oceniania zachowania uczniów 

§ 76. 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawo-

we obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

§ 77. 

1. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach wewnątrzszkolnego oceniania zgod-

nie z obowiązującą skalą ocen, o której mowa w § 61 ust. 3. 

2. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca oddziału ustala biorąc 

pod uwagę: 

1) punkty dodatnie i ujemne, które uczeń uzyskał w ciągu półrocza/roku szkolnego, 

odpowiednio za pozytywne i negatywne zachowania; 

2) samoocenę ucznia; 

3) opinię o uczniu wyrażoną przez nauczycieli uczących w danym oddziale; 

4) opinię uczniów danego oddziału 

4. Kryterium oceny zachowania stanowi liczba punktów zdobytych przez ucznia w ciągu pół-

rocza zgodnie z zasadami: 

1) Wzorowe – 160 pkt. i więcej  

2) Bardzo dobre – 130  do 159 pkt. 

3) Dobre – 100 do 129 pkt.  

4) Poprawne – 60 do 99 pkt. 

5) Nieodpowiednie – 20 do 59 pkt. 

6) Naganne poniżej 20 pkt. 
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5. Każde półrocze uczeń rozpoczyna z pulą 100 punktów, którą w zależności od prezentowa-

nej postawy w ciągu półrocza/roku może zwiększyć lub zmniejszyć. Wyjściową oceną jest 

ocena dobra. 

6. Uczeń zdobywa punkty dodatnie i punkty ujemne, podejmując odpowiednie pozytywne lub 

negatywne działania określone w tabeli A oraz tabeli B. 

7. Punkty dodatnie i ujemne zachowania wychowawca i nauczyciele zobowiązani są odnoto-

wać w zeszycie wychowawczym oddziału znajdującym się na ostatnich stronach dziennika 

zajęć lekcyjnych:  

1) należy robić to systematycznie, od razu po zdarzeniu i zgodnie z tabelą punktacji; 

2) zapisy powinny zawierać: symbol wpisu np. A4, liczbę punktów, datę oraz podpis osoby 

wpisującej. 

8. Zachowania pozytywne i negatywne mogą również zgłaszać do wychowawców pracownicy 

szkoły. 

9. Uczeń ma prawo do upomnienia się o wpis uwagi świadczącej o jego zaangażowaniu. 

10. Uczniowi o specjalnych potrzebach edukacyjnych można odjąć punkty jedynie po konsulta-

cji z wychowawcą ucznia. 

11. Każdy wychowawca i nauczyciel uczący w danym oddziale ma do dyspozycji pulę od 0 do +5 

punktów. Punkty przyznane przez wychowawcę oraz nauczycieli zostają dodane do puli już 

posiadanej przez ucznia. 

12. Uczeń ma prawo do samooceny mając do dyspozycji od 0 do + 5 punktów. Uzyskana liczba 

punktów zostaje dodana do tych, które uczeń już posiada. 

13. Uczeń, który stracił jednorazowo 20 punktów nie może otrzymać oceny wzorowej, również 

uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej, jeżeli posiada (poza dodatnimi punktami) 20 

punktów ujemnych. Uczeń nie może otrzymać oceny bardzo dobrej, jeżeli posiada (poza 

dodatnimi punktami) 50 punktów ujemnych.  

14. Na dwa tygodnie przed terminem wystawiania oceny zachowania wychowawca informuje 

ucznia oraz rodziców/prawnych opiekunów o liczbie punktów i przewidywanej ocenie śród-

rocznej/rocznej. 

15. Aktualna liczba punktów, zarówno pozytywnych jak i negatywnych, jest okazywana rodzi-

com w trakcie każdego zebrania lub podczas konsultacji indywidualnych. 
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16. Ostateczną decyzję (z zastrzeżeniem § 71 ust.1) o śródrocznej/rocznej ocenie zachowania 

podejmuje wychowawca oddziału po zsumowaniu wszystkich punktów uzyskanych w pół-

roczu oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.  

17. W przypadku uczniów kończących szkołę rada pedagogiczna, po szczegółowej analizie da-

nego przypadku, może zdecydować o podwyższeniu lub obniżeniu oceny zachowania w kla-

syfikacji końcowej.  

18.  Zasady oceniania obowiązują w czasie wszystkich zajęć szkolnych, w czasie lekcji, przerw 

międzylekcyjnych, w świetlicy szkolnej, na wycieczkach szkolnych itp. 

19. W ciągu półrocza uczeń uzyskuje punkty dodatnie wg tabeli A: 

A – ZACHOWANIA POZYTYWNE/PUNKTY DODATNIE 

Co oceniamy? Liczba pkt. Kto przyznaje? 

A1 – aktywne pełnienie funkcji w SU (jednorazowo) 5 Opiekun SU 

A2 – aktywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym (jednorazowo) 5 Wychowawca  

A3 – pomoc koleżeńska w nauce potwierdzona przez nauczyciela, 
wychowawcę, pedagoga szkolnego 

5 Wychowawca 
Nauczyciel  

A4 – wzorowe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego (każdorazowo 
po tygodniu dyżuru) 

2 
Wychowawca  

A5 – wzorowa frekwencja (raz w okresie rozliczeniowym) 
a) 0 godzin opuszczonych 
b) Brak godzin nieusprawiedliwionych 
c) Punktualność (brak spóźnień w dzienniku) 

 
5 
5 
5 

Wychowawca 

A6 – praca na rzecz klasy (każdorazowo): 
a) dbałość o wystrój i estetykę klasy, 
b) przygotowanie imprezy klasowej 
c) reprezentowanie klasy w konkursach, imprezach szkolnych 

2 
2  
2  

Wychowawca 
Nauczyciel 

A7 – aktywny udział w akcjach szkolnych:  
a) charytatywnych, wolontariacie (jednorazowo za akcję) 
b) apelach, imprezach itp. (każdorazowo) 

 
5 
5 

Wychowawca 
Nauczyciel 

A8 – przygotowanie apeli, imprez szkolnych i pozaszkolnych ( aktywność 
w środowisku lokalnym), udział w ich realizacji (każdorazowo) 
A8a – reprezentowanie pocztu sztandarowego (każdorazowo) 

5 
 
5 

Wychowawca 
Nauczyciel 

A9 – aktywne czytelnictwo (raz w okresie rozliczeniowym) 
a) w szkole (miejsce I – III)  
b) w klasie (miejsce I – III) 

 
5 
2 

Wychowawca 
Bibliotekarz 

A10 – dbałość o samorozwój – udział ucznia w zajęciach dodatkowych, 
frekwencja powyżej 80%. (raz w okresie rozliczeniowym) 

5 
 
Nauczyciel  

A11 – udział w konkursach wiedzy, umiejętności, przedmiotowych, 
zawodach sportowych (każdorazowo) 

a) za udział w konkursie klasowym - szkolnym, międzyszkolnym – 
gminnym, powiatowym, rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim 

b) zajęcie miejsca punktowanego 1 – 3 j.w., tytuł laureata lub finalisty, 
igrzyska sportowe miejsca 1 – 8.  

 
3/4/5/6/7/8 
I m. x 3 pkt 
II m. x 2 pkt 
III m. x 1 pkt 
 x 3 pkt 

Wychowawca 
Nauczyciel 

A12 – uczeń zna i przestrzega zasad kulturalnego zachowania się w 
stosunku do innych uczniów szkoły (jednorazowo) 
A 12a – stosowny wygląd ucznia w szkole (jednorazowo) 

5 
 
5 

Wychowawca 
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A13 – uczeń reaguje na łamanie zasad bezpieczeństwa i naruszanie 
godności osobistej innych (każdorazowo)  

2 Nauczyciel 

A14 – kulturalne, zachowanie w stosunku do nauczycieli, pracowników 
szkoły i innych osób (raz w okresie rozliczeniowym) 

5  
Wychowawca 
Nauczyciele  

 
20. W ciągu półrocza uczeń otrzymuje punkty ujemne wg tabeli B: 

B – ZACHOWANIA NEGATYWNE/ PUNKTY UJEMNE 

Co oceniamy? Pkt. Kto przyznaje? 

B1 – zakłócanie toku lekcji, naruszanie dyscypliny na lekcji, na przerwie, w 
świetlicy, stołówce szkolnej np. rozmowy, komentarze, brak pracy na lekcji 
(każdorazowo) 

2 
Nauczyciel 
 

B2 – brak podręcznika, przyborów szkolnych, materiałów, stroju sportowego 
(każdorazowo) 

2 Nauczyciel 

B3 – niewykonanie przyjętych na siebie zobowiązań i poleceń nauczyciela 
(każdorazowo) 

2 Nauczyciel 

B4 – brak zmienionego obuwia (każdorazowo) 2 
Nauczyciel 
Wychowawca 

B5 – spóźnienie na zajęcia (każdorazowo) 2 Nauczyciel 

B6 – nieobecność nieusprawiedliwiona (każdorazowo za każdy dzień) 2 Wychowawca 

B7 – wagary z wybranych lekcji, ze świetlicy szkolnej i innych zajęć 
(każdorazowo) 

5 
Wychowawca 
Nauczyciel 

B8 – opuszczanie klasy, budynku szkoły, terenu w czasie zajęć szkolnych bez 
zwolnienia, przebywanie w szatni  bez uzasadnionej przyczyny (każdorazowo) 

5 
Wychowawca 
Nauczyciel 

B9 – nieuzasadnione używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń 
podczas zajęć szkolnych, w czasie lekcji, przerw, świetlicy, wycieczek, imprez 
szkolnych itp. (każdorazowo) 

a) niewyłączenie telefonu przed lekcją 

5 
 
 
2 

Nauczyciel 
 

B10 – niszczenie mienia szkolnego lub mienia innych uczniów (każdorazowo) 10 Nauczyciel 

B11 – kradzież, fałszerstwo (każdorazowo) 
20 Nauczyciel 

Wychowawca 

B12 – nieprzestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się w szkole i poza 
nią, używanie wulgaryzmów (każdorazowo) 

5 
Nauczyciel  

B13 – niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych 
(każdorazowo) 

5 
Nauczyciel  

B14 – brak poszanowania dla symboli narodowych, szkolnych: godła, 
sztandaru, tablic pamiątkowych, pomników (każdorazowo) 

20 
Nauczyciel 

B15 – niezachowanie bezpieczeństwa i narażenie zdrowia własnego oraz 
innych osób: (każdorazowo) 

a) zaczepki fizyczne (kopnięcie, popchnięcie, uderzenie), 
b) bójka, pobicie z uszczerbkiem na zdrowiu, 
c) wykroczenia: wyłudzanie pieniędzy, palenie tytoniu, picie alkoholu lub 

stosowanie innych używek, nakłanianie do spożycia 

 
 
5 
20  
20  

Nauczyciel  
Wychowawca 

B16 – niegodne i niekulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 
(każdorazowo) 

a) zaczepki słowne: wyśmiewanie, wyzwiska, przekleństwa, arogancja, 
nieprzyzwoite gesty i pozy, 

b) znęcanie psychiczne: groźby, szantaż, nękanie, 
c) niekulturalne zachowanie się: śmiecenie, plucie itp., 
d) kłamstwo, oszustwo, nieuczciwość, ściąganie, podpowiadanie, 
e) niewłaściwe zachowanie się na wycieczkach i wyjściach poza szkołą, 

 
 
2 
 
20 
2 
5 
10 

Nauczyciel  
Wychowawca 
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f) niestosowny wygląd ucznia w szkole i zajęciach pozaszkolnych organi-
zowanych przez nauczycieli (ubiór, makijaż, pomalowane paznokcie, 
włosy itp.) 

2 

B17 – nieokazywanie szacunku innym osobom (każdorazowo) 
a) lekceważenie poleceń nauczyciela na lekcji, w świetlicy, w stołówce, 

na przerwie, 
b) aroganckie zachowanie wobec nauczyciela, pracownika szkoły lub in-

nych  

 
2 
 
2 

Nauczyciel 
Wychowawca 
 

 
21. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu 

egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 

22. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać postawę ucznia w ciągu 

całego roku szkolnego. 

§ 78. 

1. Ocenę dobrą zachowania uzyskuje uczeń, jeśli uzyskał pulę od 100 do 129 pkt. oraz: 

1) rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych; 

2) systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne; 

3) liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 10 godzin lekcyjnych; 

4) włącza się w życie klasy i szkoły, jednak często nie jest to działanie z jego inicjatywy; 

5) wyróżnia się kulturą osobistą, właściwą postawą wobec nauczycieli, pracowników szkoły, 

koleżanek i kolegów; 

6) jest życzliwy i uczynny w stosunku do kolegów; 

7) nosi stosowny do miejsca strój i jego sposób ubierania nie budzi żadnych zastrzeżeń; 

8) nie ulega nałogom i nie używa środków odurzających. 

2. Jeżeli uczeń wyróżnia się swoim zachowaniem ponad poziom przyjęty na ocenę dobrą, może 

uzyskać ocenę bardzo dobrą zachowania. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który 

otrzymał od 130 do 159 pkt. oraz: 

1) przestrzega wszystkich zasad regulaminu szkolnego; 

2) nieobecności ma usprawiedliwione w terminie; 

3) liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 5 godzin lekcyjnych; 

4) nie spóźnia się na zajęcia; 

5) cechuje go nienaganna kultura osobista w zachowaniu i kultura słowa; 

6) jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżniając się samodziel-

nością, inicjatywą i postawą twórczą; 

7) godnie reprezentuje szkołę, troszczy się o jej dobre imię i opinię; 
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8) jest rzetelny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, uczciwy, prawdomówny, godny zaufania, 

szlachetny, koleżeński, życzliwy, wrażliwy, chętny do pomocy, tolerancyjny, szanuje in-

nych, nie jest obojętny na zło; 

9) jego postawa jest godna naśladowania. 

3. Jeżeli uczeń wyróżnia się swoim zachowaniem ponad poziom przyjęty na ocenę bardzo 

dobrą, może uzyskać ocenę wzorową zachowania. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który 

zgromadził powyżej 160 pkt. oraz: 

1) jest wzorem systematyczności, punktualności i sumienności; 

2) rozwija swoje zainteresowania co przejawia się uczestnictwem w olimpiadach przedmio-

towych, konkursach, zawodach sportowych lub innych formach aktywności na terenie 

szkoły i poza nią; 

3) stanowi wzór kulturalnego zachowania; 

4) nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień (nie uwzględnia się spóźnień wynikają-

cych ze zdarzeń losowych); 

5) jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżnia się samodzielno-

ścią, inicjatywą i postawą twórczą. Podejmuje aktywne działania zmierzające do pomocy 

innym; 

6) jest wolontariuszem; 

7) działa w organizacjach młodzieżowych; 

8) rozwija tradycje szkoły. 

4. Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę dobrą, 

otrzymał od 60 do 99 pkt., oraz spełnia następujące kryteria: 

1) ma pozytywny stosunek do nauki; 

2) wypełnia podstawowe obowiązki szkolne; 

3) na ogół dobrze wywiązuje się ze swoich zadań; 

4) liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 20 godzin lekcyjnych; 

5) nie wagaruje, w zasadzie nie ma pojedynczych godzin nieusprawiedliwionych, zwłaszcza z 

tych samych przedmiotów; 

6) sporadycznie spóźnia się na zajęcia; 

7) nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko na wyraźne polecenie 

nauczyciela; 

8) nie narusza bezpieczeństwa sieci komputerowych; 
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9) poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i 

kolegów; 

10) szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów (naprawia szkody materialne wyrzą-

dzone na skutek nie przestrzegania regulaminu ucznia); 

11) nie jest arogancki i wulgarny w słowach i uczynkach wobec innych członków społeczności 

szkolnej, jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń; 

12) wykazuje najczęściej obojętny stosunek do problemów innych i tego, co dzieje się  

w jego środowisku; 

13) nie popadł w konflikt z prawem; 

14) przestrzega regulaminów: ucznia, biblioteki, szatni i pracowni; 

15) ubiera się w sposób nie budzący zastrzeżeń; 

16) nie używa środków odurzających, nie pije alkoholu, nie pali papierosów (warunki określo-

ne w statucie szkoły); 

17) reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania i dąży do poprawy. 

5. Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę 

poprawną, uzyskał od 20 do 59 pkt i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej jedno z niżej 

wymienionych kryteriów: 

1) wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych; 

2) uchybia istotnym wymaganiom zawartym w regulaminie ucznia, biblioteki, szatni i pra-

cowni, a stosowane wobec niego środki zaradcze nie dają pozytywnych rezultatów; 

3) liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 20 godzin lekcyjnych; 

4) wagaruje; 

5) spóźnia się na zajęcia; 

6) nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań; 

7) dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych; 

8) charakteryzuje się brakiem podstawowych zasad kultury w relacjach z innymi, niewłaści-

wie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kole-

gów; często bywa arogancki, agresywny i wulgarny; 

9) wykazuje brak szacunku dla zdrowia własnego i innych; 

10) niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów; 

11) jego strój i wygląd jest niezgodny z obowiązującymi ucznia zasadami; 

12) nie reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania. 
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6. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę 

poprawną otrzymał nie więcej niż 19 pkt. i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej jedno z 

wymienionych niżej kryteriów: 

1) uchybia wymaganiom zawartym w regulaminie szkoły, biblioteki, szatni i pracowni; 

2) ma nieusprawiedliwionych ponad 35 godzin lekcyjnych (tygodniowa liczba godzin lekcyj-

nych); 

3) swoją kulturą osobistą budzi poważne zastrzeżenia; 

4) dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych; 

5) świadomie niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów; 

6) naruszył bezpieczeństwo sieci komputerowych; 

7) zastosowane środki zaradcze nie przynoszą żadnych rezultatów. 

7. Ustala się następujący tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania: 

1) Wychowawca oddziału na dwa tygodnie przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym infor-

muje ucznia o przewidywanej ocenie zachowania. 

2) Uczeń najpóźniej w ciągu 1 tygodnia od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie 

zachowania zwraca się do wychowawcy klasy z pisemną prośbą, zawierającą uzasadnie-

nie, o podwyższeniu oceny zachowania. 

3) Wychowawca po otrzymaniu prośby w ciągu 3 dni roboczych sprawdza, czy uczeń spełnia 

wymagania formalne i przeprowadza konsultację z innymi nauczycielami uczącymi w da-

nym oddziale oraz uczniami tego oddziału. 

4) Fakt przeprowadzenia konsultacji zostaje odnotowany w dzienniku lekcyjnym. 

5) Po przeprowadzeniu konsultacji wychowawca ponownie ustala ostateczną ocenę zacho-

wania. 

6) Ocena wystawiona w powyższym trybie nie może być niższa od oceny zaproponowanej 

wcześniej przez wychowawcę. 

8. Uczeń nie może odwoływać się od oceny zachowania jeśli: 

1) jest nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności z jednego lub więcej 

przedmiotów nauczania; 

2) popełnił czyn przestępczy; 

3) narażał zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych osób. 
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9. Ostateczną ocenę śródroczną i roczną zachowania wystawia wychowawca 3 dni przed 

klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 

10. Wychowawca przedkłada na piśmie radzie pedagogicznej na zebraniu klasyfikacyjnym 

uzasadnienie oceny nieodpowiedniej i nagannej. 

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

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na 

jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

Rozdział 10 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów 

§ 79. 

1. Oceny poziomu wiadomości i umiejętności ucznia powinny być dokonywane systematycznie, 

w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność. 

2. Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny poziomu jego wiadomości i 

umiejętności z danego przedmiotu. 

§ 80. 

1. Wiadomości i umiejętności ucznia mogą być sprawdzone w sposób ustny lub pisemny. 

Formę sprawdzania ustala nauczyciel przedmiotu w swoich wymaganiach edukacyjnych. 

2. Jedną z form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia jest praca klasowa, obejmująca 

swoim zakresem dział przerobionego materiału. Prac pisemnych dotyczą następujące wa-

runki: 

1) nauczyciel zobowiązany jest do zapowiadania pracy klasowej i zapisania jej  

w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; 

2) w jednym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa, w tygodniu 3 prace klasowe; 

3) zasada zawarta w pkt 2 nie dotyczy przedmiotów, z których zajęcia odbywają się  

w grupach międzyoddziałowych; 

4) prace klasowe powinny być sprawdzone i ocenione w terminie do 7 dni  

i przechowywane przez nauczyciela w szkole do końca bieżącego roku szkolnego; 

termin ten w przypadku prac z języka polskiego oraz języków obcych może być 

wydłużony do 14 dni; 
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5) w ostatnim tygodniu roku szkolnego prace klasowe są niszczone; 

6) sprawdzone i ocenione prace klasowe ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzi-

com. 

3. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są: 

1) prace pisemne: 

a) praca klasowa, sprawdzian, test obejmujące większą partię materiału określoną 

przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

b) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich lekcji, nie musi być zapowiadana. 

Oceny z kartkówki nie podlegają poprawie. 

2) praca i aktywność na lekcji; 

3) odpowiedź ustna; 

4) praca dodatkowa (projektowa); 

5) praca domowa; 

6) prowadzenie dokumentacji przez ucznia (np.: portfolio, recenzje, albumy, zielniki). 

4. Oceny są jawne dla ucznia  jego rodziców. 

1) Nauczyciel ustnie na zajęciach lekcyjnych uzasadnia uczniowi ustalone oceny bieżące, 

śródroczne, roczne i końcowe. 

2) Dodatkowo na prośbę ucznia lub rodzica nauczyciel jest zobowiązany ustnie uzasadnić 

ustalone oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe w terminach ustalonych z 

uczniem lub rodzicem. 

3) Uzasadnienie oceny bieżącej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych i zna-

nych uczniowi kryteriów sukcesu wobec jego pracy, wypowiedzi lub innej aktywności 

oraz wskazanie: 

a) co uczeń zrobił dobrze (mocnych stron pracy lub wypowiedzi) 

b) co uczeń ma poprawić; 

c) w jaki sposób uczeń ma poprawić ocenę; 

d) jak ma pracować dalej, czyli sformułowanie wskazówek do dalszego rozwoju. 

4) Uzasadnienie oceny śródrocznej, rocznej i końcowej obejmuje odniesienie się do wcze-

śniej ustalonych i znanych uczniowi wymagań na poszczególne oceny oraz wskazanie: 

a) jakie wymagania podstawy programowej uczeń opanował, 

b) jakie wymagania podstawy programowej musi jeszcze opanować. 
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5) Jeśli uczeń lub rodzic uzna uzasadnienie za niewystarczające, może złożyć pisemny 

wniosek do dyrektora szkoły o sporządzenie uzasadnienia oceny na piśmie. Nauczyciel 

sporządza uzasadnienie w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Pisemne 

uzasadnienie oceny obejmuje wskazania, wymienione w pkt. 3 lub 4. Pisemne uzasad-

nienie nauczyciel przedmiotu składa w sekretariacie szkoły. Dyrektor w ciągu trzech dni 

przekazuje uzasadnienie oceny wnioskodawcy. 

5. Uczeń może po sprawdzeniu listy obecności zgłosić nie przygotowanie do zajęć (z wyjąt-

kiem zajęć powtórzeniowych), ale nie częściej niż raz w ciągu półrocza w przypadku 

przedmiotu, z którego zajęcia odbywają się 1-2 razy w tygodniu; 2 razy w półroczu w 

przypadku przedmiotu, z którego zajęcia odbywają się 3 do 6 razy w tygodniu. Zgłoszenie 

nie przygotowania zwalnia ucznia z pisania kartkówki (z wyjątkiem kartkówek zapowie-

dzianych przez nauczyciela). Nauczyciel odnotowuje nie przygotowanie w dzienniku lek-

cyjnym w rubryce „N” (wpisując datę nieprzygotowania). 

1) Uczeń traci możliwość wykorzystania „N” czyli nieprzygotowania do lekcji w sytuacji 

gdy: 

a) nieusprawiedliwiona absencja w miesiącu przekracza 20 godzin, 

b) po wystawieniu ocen śródrocznych lub rocznych absencja wynosi 5 lub więcej 

godzin nieusprawiedliwionych (Gdy powyższa sytuacja występuje po wystawieniu 

ocen rocznych utrata „N” dotyczy pierwszego półrocza kolejnego roku), 

c) dopuszcza się grupowych (oddziałowych) wagarów. 

6. Aktywność ucznia na lekcji nauczyciel zaznacza znakiem „+” w dzienniku lekcyjnym. Trzy 

znaki „+” są równoważne ocenie bardzo dobrej, która winna być wpisana w rubryce „ak-

tywność”. 

7. Nauczyciel sprawdza losowo jakościowe wykonanie pracy domowej; 

1) sprawdzone i ocenione pisemne prace domowe są oddawane uczniom do domu. 

8. Uczeń nie może mieć dwóch i więcej prac klasowych jednego dnia, a w tygodniu liczba ich 

nie może przekroczyć 3; 

9. Przewidywane prace klasowe powinny być zapisywane w dzienniku lekcyjnym, a ich ko-

lejność przestrzegana przez nauczycieli i uczniów; 

10. Jeśli praca klasowa zostanie przesunięta na prośbę uczniów, nie obowiązuje wówczas na-

uczyciela żadna z powyższych zasad dotyczących sposobu planowania prac klasowych; 
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11. Prace klasowe, sprawdziany, testy uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na następu-

jących zasadach: 

1) Nauczyciel na zajęciach lekcyjnych udostępnia uczniowi sprawdzone i ocenione prace 

pisemne. 

2) Na prośbę ucznia lub jego rodziców w ciągu całego roku szkolnego nauczyciel udostęp-

nia prace ucznia w terminie i miejscu wspólnie ustalonym. Sprawdzone i ocenione pra-

ce ucznia są udostępniane do wglądu zawsze w czasie zebrań z rodzicami, indywidual-

nych spotkań z rodzicami ucznia. 

3)  Udostępnianie prac odbywa się w obecności nauczyciela przedmiotu. Uczeń lub rodzic 

ma prawo do uzyskania uzasadnienia oceny zgodnie z ust. 2 pkt 3 oraz do dodatkowych 

wyjaśnień związanych ze strukturą sprawdzianu, sposobem oceniania pracy a także do 

otrzymania wskazówek związanych z poprawą pracy. Uczeń lub rodzic może sporzą-

dzać notatki z oglądanego testu. 

4) Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia takie jak kartkówki, testy i sprawdziany 

dotyczące działów programowych są przechowywane w szkole przez nauczycieli 

przedmiotów przez cały rok szkolny (do 31 sierpnia). Po tym terminie prace podlegają 

zniszczeniu. 

5) Sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia takich jak testy i sprawdziany doty-

czące działów programowych nie można wynosić poza teren szkoły. 

12. Uczniowie klas IV-VI są oceniani wg powyższych zasad, ponadto badanie osiągnięć 

uczniów poszerzone jest o następujące zasady: 

1) W ciągu każdego półrocza nauczyciel zobowiązany jest do przygotowania co najmniej 2 

testów kompetencji z poszczególnych zajęć edukacyjnych, w przypadku zajęć z jedno-

godzinnym tygodniowym wymiarem godzin – co najmniej jednego testu kompetencji; 

2) Testy muszą zawierać materiał sprawdzający wiedzę i umiejętności, które są określone 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. 

3) Ocenę niedostateczną z testu lub sprawdzianu uczeń zobowiązany jest poprawić w cią-

gu 1 tygodnia od daty oddania sprawdzianu przez nauczyciela; w przypadku poprawie-

nia przez ucznia oceny z testu lub sprawdzianu nauczyciel bierze pod uwagę ocenę 

wyższą; 

4) W przypadku  usprawiedliwionej nieobecności ucznia na teście (sprawdzianie) uczeń 

zalicza test w terminie ustalonym z nauczycielem; w przypadku nieusprawiedliwionej 
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nieobecności ucznia na sprawdzianie (teście), uczeń zalicza test w terminie ustalonym 

przez nauczyciela. W tym przypadku nie ma możliwości poprawy testu.  

5) Po przeprowadzeniu i sprawdzeniu testu nauczyciel dokonuje analizy i ewaluacji wyni-

ków; 

6) Uczeń ma prawo do jednorazowego poprawienia niesatysfakcjonującej oceny pozy-

tywnej z pracy klasowej, testu lub sprawdzianu na zasadach ustalonych przez nauczy-

ciela zajęć edukacyjnych; 

7) Nauczyciel zobowiązany jest do podania wymagań (tj. wykazu umiejętności, jakie uczeń 

musi przyswoić  podczas zajęć edukacyjnych). Informację tę uczeń zapisuje w zeszycie 

przedmiotowym; 

13. Nauczyciel powinien podzielić stronę w dzienniku zajęć lekcyjnych tak, aby z jednej strony 

wpisywać oceny cząstkowe uzyskiwane przez ucznia na bieżąco, z drugiej zaś oceny uzy-

skane z testów badania osiągnięć ucznia. W oddzielnych rubrykach zaznaczone są: prace 

dodatkowe, aktywność i „N” – nieprzygotowanie do lekcji oraz przewidywana ocena śród-

roczna i roczna, wyrażona cyfrą. (Podział strony w dzienniku dla przedmiotów artystycz-

nych: muzyka, plastyka, zajęcia komputerowe, informatyka, zajęcia techniczne, technika 

i wychowanie fizyczne, pozostają zgodne z przedmiotowym ocenianiem). 

14. Przy ocenach bieżących, z prac pisemnych i ocenie śródrocznej (oprócz  oceny rocznej) 

dopuszcza się plusy. 

15. Na ocenę śródroczną (roczną) składa się: ocena podsumowująca oceny bieżące (nie będą-

ca średnią arytmetyczną), oceny z testów, ocena za prace dodatkowe. Ocena za aktyw-

ność może korzystnie wpłynąć na ocenę śródroczną i roczną; 

16. Każdy uczeń ma prawo do wykonania jednej dodatkowej pracy samodzielnej w półroczu 

wykraczającej poza podstawę programową. Temat pracy określa uczeń w porozumieniu z 

nauczycielem. Efekty pracy uczeń zobowiązany jest przedstawić na forum klasy lub szkoły. 

17. Ustala się następujący sposób przeliczania wyników procentowych z prac pisemnych: 

kartkówek, sprawdzianów, testów na oceny szkolne: 

96 – 100% - stopień celujący 

88 – 95% - stopień bardzo dobry 

73 – 87% - stopień dobry 

55 – 72% - stopień dostateczny 

33 – 54% - stopień dopuszczający 
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                   poniżej 33% - stopień niedostateczny 

18. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom. 

19. Ustala się następujące ogólne kryteria wymagań odpowiadające poszczególnym stopniom 

w szkole: 

1)  stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia jeden z poniższych warunków: 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych i praktycznych; proponuje rozwiązania nietypowe; doko-

nuje wnikliwej analizy problemu, dzieli się swoją wiedzą z innymi, samodzielnie i 

twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sporto-

wych, artystycznych i innych; 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe warunki: 

- opanował treści i umiejętności dopełniające określone programem nauczania  da-

nego przedmiotu; 

- sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie pro-

blemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania; 

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w no-

wych sytuacjach; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe warunki: 

- opanował wiadomości i umiejętności rozszerzające określone w programie naucza-

nia przedmiotu w danej klasie; 

- poprawnie stosuje treści, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia  poniższe warunki: 

- opanował treści i umiejętności podstawowe określone programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie; 

- wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne  o średnim stopniu trudności; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe warunki: 
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- opanował treści i umiejętności konieczne określone programem nauczania przed-

miotu w danej klasie; 

- rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim  stopniu trudno-

ści; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował treści i umiejętności koniecznych określonych programem nauczania 

przedmiotu, a braki w treściach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdoby-

wanie wiedzy z danego przedmiotu; 

- nie jest w stanie  rozwiązać  zadań o elementarnym stopniu trudności. 

20. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, zajęć technicznych, tech-

niki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązy-

wanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania 

fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w 

działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

21. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zaję-

ciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wyko-

nywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

22. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć kompute-

rowych, informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

23. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w ust. 22 uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

§ 81. 

1. Ocena klasyfikacyjna roczna powinna uwzględniać wynik pracy ucznia w obu półroczach i 

stanowić podstawę jego promocji. 

2. Uczeń ma prawo do poprawy ocen cząstkowych zgodnie z trybem ustalonym przez nauczy-

ciela przedmiotu na początku roku szkolnego. 

DZIAŁ VII 

UCZNIOWIE 

Rozdział 1 

Prawa i obowiązki ucznia 



93 
 

§ 82. 

1. Prawa ucznia są określone z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji Praw Dziecka. 

2. Uczeń ma prawo do: 

1) wiedzy o przysługujących mu prawach; 

2) kształcenia się, wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju; 

3) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości 

psychofizycznych; 

4) zapoznania się ze statutem szkoły, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, 

regulaminami i procedurami obowiązującymi w szkole; 

5) zapoznania się z programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi dla danego 

poziomu nauczania; 

6) odpowiednio zorganizowanego procesu nauczania, dostosowanego do możliwości 

psychofizycznych i predyspozycji ucznia; 

7) zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły; 

8) opieki wychowawczej; 

9) swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli, przekonań, z szacunkiem dla innych 

osób; 

10) rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych oraz w formie indywidualnego 

programu lub toku nauki, w przypadku szczególnych uzdolnień ucznia; umożliwienie 

ukończenia szkoły w skróconym czasie; 

11) powiadomienia, z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym, o terminie i zakresie 

pisemnych prac klasowych; 

12) jawnej i umotywowanej oceny; 

13) czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek; 

14) opieki zdrowotnej; 

15) pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej; 

16) ochrony własności intelektualnej; 

17) współorganizowania imprez szkolnych i uczestnictwa w nich; 

18) korzystania z pomocy dydaktycznych, urządzeń i sprzętu znajdującego się w szkole; 

19) współredagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

20) bezpiecznych warunków nauki w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

21) uzyskiwania informacji z różnych źródeł wiedzy; 
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22) wsparcia, przez nauczycieli, w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolny; 

23) wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach; 

24) pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji 

ekonomicznej lub życiowej; 

25) przygotowania go do kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym, w tym wyboru 

zawodu i kierunku kształcenia; 

26) reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

27) do ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy, agresji, zastraszania itp.; 

28) równego traktowania. 

3. Do obowiązków ucznia należy przestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów prawa 

zewnętrznego i wewnętrznego. 

4. Do szczególnych obowiązków ucznia należy: 

1) obowiązek właściwego zachowania się podczas zajęć edukacyjnych, opiekuńczych lub 

wychowawczych: 

a) systematyczny i aktywny udział w zajęciach;  

b) nie przeszkadzanie  w ich prowadzeniu; 

c) wykazywanie się wiedzą zdobytą podczas zajęć; 

d) współpraca z nauczycielem i uczniami danego oddziału; 

e) dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, po uzyskaniu zgody nauczyciela; 

f) korzystanie z pomocy dydaktycznych i naukowych zgodnie z polecaniem 

nauczyciela; 

g) sumienne wykonywanie zadań i prac zleconych przez nauczyciela; 

h) systematyczne uczenie się i podnoszenie swoich umiejętności; 

i) odrabianie prac domowych, jeśli takie zostały zadane. 

j) korzystanie z urządzeń multimedialnych tylko na polecenie nauczyciela; w 

przypadku niekorzystania z nich wyłącza je przed zajęciami; 

k) dbanie o porządek i ład w klasie i szkole; 

l) szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób; 

m) przestrzeganie zasad przyjętych przez oddział, w którym się uczy; 

n) aktywne uczestniczenie w życiu szkolnym; 

o) dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów; nie 

ulegania nałogom i przekonywanie innych o ich szkodliwości. 
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2) obowiązek usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych 

a) uczeń nie ma prawa opuszczać zajęć bez istotnych powodów; 

b) wszystkie nieobecności uczniów mają prawo usprawiedliwiać wyłącznie rodzice lub   

opiekunowie; 

c) usprawiedliwienie powinno mieć formę pisemną; musi określać powód i czas nieo-

becności, być opatrzone datą i podpisem rodzica lub pieczątką i podpisem lekarza; 

d) uczeń jest zobowiązany dostarczyć usprawiedliwienie do wychowawcy klasy w ciągu 

tygodnia od powrotu do szkoły;  

e) żaden uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć, ani spóźniać się; 

f) ucznia zwalnia wychowawca, a podczas jego nieobecności dyrektor lub wicedyrek-

tor lub pedagog szkolny; 

g) rozmowa  telefoniczna lub wiadomość przesłana drogą elektroniczną może podsta-

wą do zwolnienia ucznia z zajęć. 

h) w imieniu rodziców może również zwolnić ucznia osoba ustanowiona faktycznym 

opiekunem dziecka na czas nieobecności rodzica. Upoważnienie musi mieć formę 

pisemną, być opatrzone podpisem prawnego opiekuna i datą. 

3) obowiązek przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły: 

a) noszenie w czasie zajęć szkolnych schludnego, estetycznego ubioru; 

b) ucznia obowiązuje zmiana obuwia:  

-  po wejściu do szkoły, 

-  w stołówce szkolnej, 

-  w hali sportowej. 

c) obuwie na zmianę powinno być czyste i nie używane na zewnątrz; 

d) uczeń ma obowiązek zachować ład i porządek w szatni szkolnej; 

4) obowiązek noszenia stroju galowego podczas uroczystości szkolnych, patriotycznych 

lub innych wskazanych przez wychowawcę: 

a) strój galowy dziewczęta: biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica,  

b) strój galowy chłopcy: biała koszula, granatowe lub czarne spodnie (lub garnitur). 

5) obowiązek przestrzegania wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych w szkole: 

a)  dopuszcza się posiadanie telefonów komórkowych lub innych urządzeń 

elektronicznych. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych, opiekuńczych lub 
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wychowawczych obowiązuje wyłączenie telefonu lub innego urządzenia (nie 

wyciszenie) i schowanie do plecaka. 

b)   w szkole: na lekcjach, uroczystościach szkolnych, zawodach sportowych oraz 

podczas wyjść szkolnych, uczniów obowiązuje zakaz korzystania z telefonów 

komórkowych z pominięciem przypadków szczególnych uzgodnionych z 

wychowawcą oddziału, nauczycielem lub dyrektorem szkoły, 

c)  zakazane jest wykonywanie zdjęć lub nagrywanie osób, 

d)  w uzasadnionych przypadkach, za zgodą nauczyciela na zajęciach można użyć 

telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych do celów 

dydaktycznych, 

e) dopuszcza się korzystanie z telefonu w czasie przerw szkolnych, 

f) szkoła nie ponosi materialnej odpowiedzialności za przynoszone telefony lub inne 

urządzenia elektroniczne,  

g)  nieprzestrzeganie wskazanych wyżej warunków skutkuje wpisaniem do zeszytu 

uwag,  

6) obowiązek właściwego zachowania się wobec nauczycieli, pracowników szkoły oraz 

pozostałych uczniów: 

a) odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły,     

zachowanie właściwej postawy i kultury słowa, 

b) stosowanie zwrotów grzecznościowych i zasad kulturalnego zachowania się, 

c) stosowania postawy nacechowanej życzliwością, 

d) dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów; nie 

ulegania nałogom i przekonywanie innych o ich szkodliwości; 

e) szanowanie symboli państwowych i szkolnych; 

7) inne obowiązki uczniów i oddziałów klasowych: 

a) poszczególne oddziały mają obowiązek opiekowania się przydzieloną salą; 

b)  mają obowiązek wypełniać dyżury ustalone przez  samorząd uczniowski; 

c) każdy uczeń ma obowiązek  korzystania z szatni szkolnej zgodnie z jej przeznacze-
niem; 

8) uczeń nie może przynosić do szkoły cennych rzeczy lub większej ilości pieniędzy, gdyż 

szkoła nie ponosi za nie odpowiedzialności. 
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Rozdział 2 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

                                                             § 83. 

1. Jeśli prawa dziecka zostały złamane, a dziecko nie może znaleźć rozwiązania tej sytuacji, o 

pomoc zwraca się kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora szkoły. 

2. Kiedy do złamania prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca: 

1) zapoznaje się z opinią stron; 

2) podejmuje mediacje ze stronami sporu przy współpracy z pedagogiem w celu 

wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego, z którego każda ze stron będzie 

zadowolona; 

3) w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca oraz pedagog przekazują 

sprawę dyrektorowi szkoły; 

4) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy uczniami, 

ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje dyrektor szkoły. 

3. W przypadku, gdy do złamania praw ucznia doszło przez nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły, uczeń zgłasza sprawę kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora 

szkoły, którzy: 

1) zapoznają się z opinią stron; 

2) podejmują działania mediacyjne ze stronami, w celu wypracowania wspólnego 

rozwiązania polubownego, z którego każda ze stron będzie zadowolona; 

3) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy stronami, 

dyrektor szkoły podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sprawy. 

4. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku łamania 

jego praw. Tożsamość ucznia składającego skargę jest objęta ochroną i nieudostępniana 

publicznie, chyba że uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę. 

5. Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, pedagoga i dyrektora szkoły  

w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową. 

6. Wychowawca, pedagog i dyrektor szkoły podejmują działania na wniosek ucznia, jego 

rodziców, samorządu uczniowskiego. 

Rozdział 3 

Rodzaje i warunki przyznawania nagród 

oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody 
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§ 84. 

1. W szkole wobec uczniów wyróżniających się wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, 

aktywnością społeczną oraz odwagą i innymi formami zachowań budzących uznanie można 

stosować przewidziane niniejszym statutem formy wyróżnienia: 

1) pochwała wychowawcy oddziału; 

2) pochwała dyrektora szkoły udzielona na forum klasy lub szkoły; 

3) pochwała pisemna dyrektora szkoły; 

4) list pochwalny lub gratulacyjny do rodziców ucznia; 

5) eksponowanie dyplomów za osiągnięcia uczniów w salach lekcyjnych, na korytarzach 

szkolnych; 

6) gromadzenie pucharów za osiągnięcia sportowe; 

7) artykuły na temat osiągnięć i sukcesów uczniów na stronie internetowej szkoły. 

8) nagroda książkowa na zakończenie roku szkolnego fundowana przez radę rodziców; 

9) wytypowanie do nagrody w postaci stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia spor-

towe; 

10) umieszczenie nazwisk uczniów z najwyższymi wynikami na tablicy informacyjnej oraz 

stronie internetowej szkoły; 

11) inne nagrody ustalone przez organ prowadzący lub innych sponsorów. 

2. Tryb i okoliczności przyznawania wyróżnień są następujące: 

1) wyróżnienie ucznia winno mieć na celu uznanie dla jego postawy wobec nauki, zaangażo-

wania w życie szkoły, osiągnięć osobistych i służyć zarówno utrzymaniu prezentowanej 

przez ucznia postawy jak i wpływać mobilizująco na innych; 

2) w wyróżnianiu uczniów można pominąć zasadę stopniowania rodzajów wyróżnień stosu-

jąc zasadę adekwatności wyróżnienia do podstaw jej udzielenia; 

3) dyrektor szkoły może wyróżnić ucznia z inicjatywy własnej lub na wniosek wychowawcy, 

nauczyciela, pedagoga szkolnego, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego. 

§ 85. 

1. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec zastosowanej nagrody, 

gdy uznają, że jest nieadekwatna do uczniowskich osiągnięć.  

2. Sprzeciw może być złożony w dowolnej formie, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. Składając sprzeciw rodzice lub uczeń uzasadniają jego złożenie. 

3. W celu rozpatrzenia sprzeciwu dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 
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1) wychowawca oddziału; 

2)  pedagog szkolny; 

3) opiekun samorządu uczniowskiego; 

4)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

5)  przedstawiciel rady rodziców. 

4. Komisja rozpatruje sprzeciw, w obecności co najmniej 2/3 składu i podejmuje swoją decyzję poprzez 

głosowanie. Każda osoba z komisji posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów, głos 

decydujący ma wychowawca oddziału. 

5. O wyniku rozstrzygnięć,  wychowawca oddziału, powiadamia rodzica na piśmie. 

Rozdział 4 

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary 

§ 86. 

1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do statutu szkoły, poleceń dyrektora  

i nauczycieli, lekceważy sobie obowiązki szkolne, narusza zasady współżycia społecznego, 

mogą być zastosowane kary w postaci:  

1) upomnienia pisemnego wychowawcy oddziału; 

2) nagany wychowawcy oddziału; 

3) upomnienia dyrektora szkoły udzielonego indywidualnie uczniowi; 

4) upomnienia dyrektora szkoły w obecności rodziców ucznia; 

5) nagany dyrektora szkoły; 

6) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, w imprezach rozrywkowych 

w szkole, organizowanych wycieczkach; 

7) pozbawienia ucznia prawa do reprezentowania szkoły w zawodach wiedzy, artystycz-

nych i sportowych; 

8) pozbawienia ucznia funkcji w samorządzie szkolnym lub klasowym (w przypadku peł-

nienia takiej funkcji); 

9) przeniesienia ucznia do równoległej klasy; 

10) zobowiązania ucznia, w porozumieniu z rodzicami, do określonego postępowania,  

a zwłaszcza do: 

a)  naprawienia wyrządzonej szkody, 

b) wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społecz-

ności szkolnej oraz lokalnej, 
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c) uczestniczenia w zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub 

szkoleniowym, 

d) przeproszenia pokrzywdzonego i zadośćuczynienia za dokonaną przykrość. 

11) w przypadkach szczególnych można zastosować podpisanie kontraktu wychowawczego 

pomiędzy uczniem, rodzicem i wychowawcą oddziału ustalającego sposób poprawy za-

chowania, warunki i  czasu na realizację; 

12) W przypadku demoralizacji nieletniego polegającej w szczególności na: 

1) naruszeniu zasad współżycia społecznego; 

2) popełnieniu czynu zabronionego; 

3) systematycznym uchylaniu się od obowiązku szkolnego; 

4) używaniu alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenie się w stan odurzenia; 

5) włóczęgostwo; 

6) uprawianie nierządu; 

7) udziale w grupach przestępczych; 

dyrektor szkoły przeciwdziała tym zachowaniom, powiadamia o zaistniałej sytuacji rodzi-

ców oraz policję. 

2. Dyrektor szkoły zgłasza sprawę niepoprawnego zachowania ucznia do sądu lub  

na policję w przypadkach, gdy: 

1) rodzice ucznia odmawiają współpracy ze szkołą; nie stawiają się na wezwania wycho-

wawcy oddziału i dyrektora szkoły; 

2) uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, w szczególności, jeśli do szkoły 

trafiają informacje o innych przejawach demoralizacji; 

3) szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki wychowawcze, a ich zastosowanie 

nie przynosi żadnych rezultatów; 

4) dochodzi do szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa. 

3. Kary wymierzone przez wychowawcę oddziału i dyrektora szkoły, o których mowa  

w ust. 1, są odnotowywane w dzienniku uwag danego oddziału. 

4. Uczeń może zostać ukarany w przypadku: 

1) lekceważącego stosunku do obowiązków szkolnych; 

2) nieodpowiedniej i nagannej postawy wobec kolegów, nauczycieli i pracowników obsłu-

gi i administracji; 

3) braku dbałości o zdrowie własne i kolegów; 
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4) niszczenia mienia szkoły; 

5) niegodnego reprezentowania szkoły na zawadach sportowych, konkursach, imprezach; 

6) fałszowania dokumentów; 

7) nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

8) nieprzestrzegania zapisów statutowych szkoły. 

5. Wymierzaniu kary nie może towarzyszyć naruszenie godności osobistej ucznia. 

6. Zabronione jest stosowanie kar naruszających nietykalność cielesną ucznia. 

7. Wymierzenie kary jest działaniem ostatecznym i zawsze winno być poprzedzone 

stosowaniem innych środków wychowawczych i korygujących postawy ucznia. 

8. W przypadku niemożności ustalenia winnego, wszelkie wątpliwości i okoliczności 

niejednoznacznie wskazujące na winowajcę, traktowane winny być na korzyść 

obwinionego. 

9. W szkole nie stosuje się odpowiedzialności zbiorowej, jednakże wobec społeczności 

klasowej, która ucieka z lekcji, uporczywie przeszkadza w prowadzenie lekcji 

nauczycielom, bądź niszczy mienie w sali, w której odbywają zajęcia – dyrektor szkoły 

może wprowadzić sankcje polegające na ograniczeniu lub zawieszeniu prawa do 

uczestnictwa w zajęciach poza szkołą tj. wyjście do kina, teatrów lub prawa do 

zorganizowania wycieczki. 

10. Ustala się następujące kryteria wymierzania kar: 

1) wychowawca oddziału może udzielić uczniowi upomnienia w szczególności za: 

a) złe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego, 

b) drobne uchybienia natury porządkowej itp. brak stroju sportowego, przyborów itp., 

c) spóźnianie się na zajęcia lekcyjne, 

d) złośliwe uwagi kierowane pod adresem innych uczniów,  

e) przerzucanie winy na innych, 

f) samowolne opuszczanie lekcji, 

g) utrudnianie prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) wychowawca może ukarać ucznia naganą w szczególności za: 

a) samowolne opuszczenie zajęć bez usprawiedliwienia, 

b) powtarzające się zachowania, za które ucznia uprzednio upominano, 

c) wulgarne zachowanie się wobec nauczycieli, pracowników szkoły lub innych uczniów, 

d) aroganckie zachowanie się wobec innych osób, 
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e) złe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego, 

f) opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw i obowiązkowych zajęć, 

g) odmowę wykonania polecenia wydanego przez nauczyciela; 

3) dyrektor może wymierzyć uczniowi karę upomnienia w formie indywidualnej w szcze-

gólności za powtarzające się zachowania skutkujące udzieleniem kar wychowawcy oraz 

za opuszczenie bez usprawiedliwienia dużej ilości godzin w semestrze; 

4) dyrektor może wymierzyć karę nagany w szczególności uczniowi, który: 

a) mimo wcześniejszego ukarania naganami, popełnia ponownie takie same wykroczenia, 

b)  którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, 

c) dopuszcza się kradzieży, 

d) opuszcza bez usprawiedliwienia godziny lekcyjne, 

e) narusza normy współżycia społecznego, stosuje zastraszanie, nękanie oraz łamie inne 

zasady obowiązujące w szkole; 

5) kara przeniesienia do równoległej klasy może być wymierzona w szczególności za: 

a) powtarzające się zachowania, za które udzielono niższe kary, 

b) wnoszenie na teren szkoły środków zabronionych, mogących spowodować uszkodze-

nie ciała lub wprowadzić uczniów w stan odurzenia,  

c) stosowanie przemocy wobec uczniów własnej lub innej klasy, 

d) znęcanie się nad innymi w formie agresji psychicznej i fizycznej, 

e) niszczenie lub fałszowanie dokumentacji szkoły; 

f) fałszowanie podpisów, dokumentów, zwolnień z zajęć. 

11. Przeniesienie ucznia do innej szkoły może mieć miejsce w szczególności 

w przypadku: 

1) gdy wyczerpano katalog możliwości oddziaływań wychowawczych tj.: upomnienie wy-

chowawcy/dyrektora, nagana wychowawcy/dyrektora, rozwiązano kontrakt wychowaw-

czy a nie ma możliwości przeniesienia ucznia do klasy równoległej; 

2) używania lub posiadania narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły  

i w czasie zajęć pozaszkolnych organizowanych przez szkołę; 

3) agresywnego zachowania wobec uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły; 

4) umyślnego spowodowania uszkodzenia ciała uczniów, nauczycieli i innych pracowni-

ków szkoły; 

5) spowodowania zagrożenia zdrowia, życia i bezpieczeństwa swojego i innych; 
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6) kradzieży, wymuszenia, przestępstw komputerowych, rozprowadzania narkotyków 

i innych środków odurzających oraz innych przestępstw ściganych z urzędu; 

7) fałszowania dokumentacji szkolnej lub jakiejkolwiek ingerencji w stan dokumentacji 

szkolnej, dokonywania przez ucznia wpisów, poprawek, zmian ocen; 

8) zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi i etycznymi,  

w szczególności stosowanie wobec uczniów i nauczycieli zastraszania, nękania lub in-

nych podobnych zachowań; 

9) innych drastycznych naruszeń postanowień statutu. 

12. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od zastosowanej kary  

w terminie 3 dni od jej zastosowania do dyrektora szkoły. 

13. Dyrektor podejmuje działania wyjaśniające, dotyczące warunków zastosowanej kary 

i przyczyn jej zastosowania, a o ich wynikach powiadamia ucznia i jego rodziców. 

Rozdział 5 

Tryb postępowania przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły 

§ 87. 

1. W przypadku, gdy zostały wyczerpane wszelkie oddziaływania wychowawcze  

a zachowanie ucznia nie uległo zmianie, wychowawca oddziału zwraca się do dyrektora z 

uzasadnionym wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do przeniesienia ucznia do 

innej szkoły. 

2. Dyrektor występuje z wnioskiem, o przeniesienie ucznia do innej szkoły, do  

Kuratora Oświaty, po uprzednim zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego i samorządu 

uczniowskiego z zastrzeżeniem, że opinie te nie są wiążące dla dyrektora. 

3. Uczeń ma prawo wskazać swojego rzecznika obrony, może to być wychowawca, pedagog 

szkolny lub inny nauczyciel. 

4. W celu podjęcia decyzji o przeniesieniu ucznia do innej szkoły, dyrektor szkoły 

przeprowadza rozmowę ze wszystkimi zainteresowanymi osobami: uczniem, jego 

rodzicami, rzecznikiem obrony. 

5. Jeżeli przeniesienie ucznia jest uzasadnione, dyrektor szkoły występuje do kuratora 

oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia. 

6. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do dokumentacji szkolnej, na podstawie której 

podjęto decyzję o przeniesieniu ucznia do innej szkoły. 



104 
 

7. W przypadku ucznia, który ukończył 18 lat i opuszczał zajęcia bez usprawiedliwienia, bądź 

nie rokuje, że ukończy szkołę w danym roku szkolnym, rada pedagogiczna podejmuje 

decyzję o skreśleniu go z listy uczniów. 

Rozdział VI 

Przyjmowanie uczniów do szkoły  

§ 88. 

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Sochocinie przyjmuje się kandydatów zamiesz-

kałych w ustalonym obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców dziecka.  

2. Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły ustala dy-

rektor szkoły. 

3. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowani są z urzędu. 

4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w Sochocinie mogą być przy-

jęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła 

dysponuje miejscami wolnymi. 

5. Rodzice kandydata do klasy pierwszej zobowiązani są złożyć wniosek rekrutacyjny.  

6. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria, sposób ich spełniania oraz 

liczba punktów ustalone przez Wójta Gminy Sochocin. 

7. Terminy postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów spoza obwodu szkoły podstawo-

wej ustala Wójt Gminy Sochocin. 

8. W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo – 

wychowawczych rodzic kandydata może przekazać dyrektorowi w formie oświadczenia, 

uznane za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym 

dziecka. 

9. Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej przedstawiona zostanie na 

tablicy ogłoszeń w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego. 

10. O przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy 

pierwszej, decyduje dyrektor. 

11. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych powodujących 

dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego. 

12. Obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia. 
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13. Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odro-

czyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalen-

darzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W przypadku odroczenia dziecko będzie konty-

nuowało przygotowanie przedszkolne. 

14. Warunki rekrutacji do oddziału sportowego klasy IV: 

1) bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do upra-

wiania danego sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sporto-

wej; 

2) zgoda rodziców/opiekunów prawnych; 

3) przystąpienie i uzyskanie pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej, na warun-

kach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu. 

15. Kryteria uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym: 

1) I etap – w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba  miejsc w oddziale – wyniki 

prób sprawności fizycznej; 

2) II etap – (równorzędne wyniki) – kryteria ustawowe. 

16. Szczegółowe zasady rekrutacji zawiera: Procedura rekrutacji uczniów do  oddziału 

sportowego klasy IV o profilu piłka ręczna w Szkole Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego 

w Sochocinie. 

DZIAŁ X  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§  105. 

1. Szkoła posiada dwie pieczęci: 

1) pieczęć okrągłą o treści:  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR. H. SUCHARSKIEGO W 

SOCHOCINIE 

2) pieczęć podłużną o treści: Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli  Samorządowych w  

Sochocinie SZKOŁA PODSTAWOWA im. mjr. H. Sucharskiego 09-110 Sochocin, ul. 

Szkolna 17 

§  106. 

1. Szkoła działa jako jednostka budżetowa i prowadzi gospodarkę finansową i materiałową 

według zasad określonych w odrębnych przepisach. 
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2. Szkoła korzysta z wydzielonego rachunku dochodów Publicznego Zespołu Szkół 

i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie na zasadach określonych w statucie zespołu 

szkół. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Szkoła posiada własny sztandar. 

5. Sztandar używany jest przy ważnych ceremoniach szkolnych i państwowych oraz  

w innych sytuacjach, wskazanych przez organ prowadzący. 

6. Poczet sztandarowy stanowią przedstawiciele najstarszych oddziałów szkoły podstawo-

wej. 

7. Uroczyste pożegnanie sztandaru i przekazanie  najstarszym oddziałom odbywa się na uro-

czystości pożegnania uczniów klas VIII. 

8. Szkoła obchodzi dzień patrona w miesiącu wrześniu oraz organizuje  konkurs o patronie. 

9. Uczniowie składają hołd ofiarom II wojny światowej pod wmurowaną w szkole tablicą 

upamiętniającą mieszkańców Sochocina poległych w czasie II wojny światowej, 1 go wrze-

śnia, z okazji świąt narodowych,  w Święto Zmarłych. 

10. Ślubowanie uczniów klasy I odbywa się podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. 

§  107. 

1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, 

dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

2. Statut uchwalono dnia  29 listopada 2017 roku. 

3. Statut jest dostępny w sekretariacie, bibliotece i na stronie internetowej szkoły. Jest 

udostępniany wszystkim zainteresowanym osobom. 

4. Z wnioskami w sprawie zmiany statutu mogą występować organy szkoły, organ 

prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego. 

5. Nowelizacja statutu następuje w drodze uchwały. 

6. Dyrektor szkoły po nowelizacji statutu opracowuje i publikuje tekst ujednolicony Statutu 

Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie. 

7. Wszystkie inne zasady funkcjonowania szkoły nieujęte w statucie są uregulowane 

odrębnymi przepisami. 

 

 


