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STATUT 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W JANCZOWEJ 

ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2015 r. poz.2156 r. ze zmianami ) – tekst ujednolicony. 

 

Rozdział  I. Nazwa i typ szkoły. 

 

 

 

§ 1. Nazwa szkoły. 

1.Pełna nazwa szkoły brzmi: 

 

Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Janczowej 

 

2.Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.  

§ 2. Siedziba szkoły. 

Siedzibą szkoły jest budynek  położony w Janczowej. 

§ 3. Cykl kształcenia. 

1.Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 6 lat.  

 

2.Do szkoły przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły. Warunki 

przyjmowania do szkoły uczniów  spoza obwodu  regulują zapisy rozdziału XI statutu. 

 

3.Szkoła prowadzi oddział przedszkolny, w którym dzieci w wieku  6 lat odbywają 

obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. 

  

4. Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjmowane dzieci w wieku 2,5 - 5 lat w miarę 

wolnych miejsc.  

 

5. Obowiązkiem dyrektora jest opracowanie procedur rekrutacji dzieci do oddziału  

przedszkolnego  i klasy pierwszej według kryteriów ustalonych przez organ prowadzący 

szkołę. 

§ 4. Organ prowadzący. 

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Korzenna. 
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§ 5. Nadzór pedagogiczny 

Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty. 

 

 

§ 6. Obwód szkolny. 

Granicę obwodu stanowi granica administracyjna wsi Janczowa. 

 

 

 

§ 7. Imię szkoły. 

 

1.Szkoła  posiada   swojego patrona. 

 

2. Patronem szkoły jest Święta Kinga. 

 

 

 

Rozdział  II. Cele i zadania szkoły oraz formy realizacji zadań. 

 

 

§ 8. Cele i zadania szkoły oraz formy realizacji zadań. 

1. Szkoła realizuje cele wynikające z przepisów prawa  oraz uwzględniające program 

wychowawczy szkoły i szkolny program profilaktyki, a w szczególności: 

 

1)    umożliwia realizację prawa do zdobycia wiedzy i umiejętności, niezbędnych do 

własnego rozwoju  ucznia  i  uzyskania  świadectwa  ukończenia  szkoły  oraz 

kontynuację  nauki  w   następnym etapie  kształcenia, 

 

2) kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizowaniu celów i zadań, 

określonych w ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków szkoły i wieku 

ucznia, 

 

3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły, 

 

4) dąży do zapewnienia warunków najwyższej jakości procesu kształcenia 

i wychowania. 

 

5) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego 
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2. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wynikające 

z przepisów prawa oraz uwzględniające Program Wychowawczy szkoły i szkolny Program 

Profilaktyki, a w szczególności: 

 

1) zapewnia realizację prawa każdego ucznia  do kształcenia, wychowania i opieki, 

odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, 

2)  wspomaga wychowawczą rolę rodziny, 

3) dostosowuje treści, metody i organizacje nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów, tak aby mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych zajęć 

edukacyjnych, jak całej edukacji na danym etapie 

4) tworzy warunki do pobierania nauki przez uczniów niepełnosprawnych, uczniów ze 

specyficznymi trudnościami w nauce, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi 

i edukacyjnymi – na podstawie diagnozy dokonanej przez poradnię pedagogiczno-

psychologiczną lub lekarza, 

5) utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, 

6) tworzy wewnątrzszkolny system zapewniania jakości, 

7) dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

8) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej, 

9) zapewnia opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych 

oraz nadobowiązkowych i pozalekcyjnych – zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie 

i higienie pracy 

10) Organizuje pomoc  psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów 

 

 

3. Cele i zadania szkoły mogą być realizowane w  następujących formach: 

 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla 

uczniów mających trudności w nauce oraz innych zajęć wspomagających 

rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi 

4) nadobowiązkowych  zajęć pozalekcyjnych. 

 

 

4. W szkole podstawowej ustala się zakres i sposób wykonywania zadań 

opiekuńczych odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych 

z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny: 

1) nauczyciel przebywa z młodzieżą w czasie zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych od chwili ich rozpoczęcia do ich 

zakończenia; 

2) w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury według 

ustalonego harmonogramu, dotyczy to również nauczycieli pełniących 

zastępstwo; 



 8   

3) w przypadku nagłego zachorowania ucznia (zasłabnięcia) nauczyciel 

udziela pierwszej pomocy, wzywa lekarza lub pogotowie ratunkowe i 

rodziców dziecka; 

4) w przypadku złego samopoczucia ucznia nauczyciel w pierwszej kolejności 

powiadamia rodziców telefonicznie celem osobistego odebrania ucznia ze 

szkoły; 

5) w przypadku konieczności zwolnienia ucznia z zajęć z przyczyn 

zdrowotnych uczeń zostaje odprowadzony do domu przez osobę dorosłą 

(każdy pracownik szkoły niekoniecznie wykonujący pracę dydaktyczną) 

i oddany pod opiekę osoby dorosłej, chyba, że telefoniczna decyzja rodzica 

w tej sprawie jest inna; 

6) w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony wcześniej 

z zajęć z innych przyczyn niż zdrowotne, ale tylko w oparciu o pisemną 

prośbę rodziców lub prawnych opiekunów; 

7) pisemną prośbę rodziców uczeń przedkłada wychowawcy klasy po 

uzyskaniu    zgody nauczycieli zajęć edukacyjnych, których zwolnienie 

dotyczy. Wyrażenie zgody nauczyciel potwierdza podpisem; 

8) w przypadku nieobecności  nauczyciela decyzję podejmuje wychowawca 

a w przypadku nieobecności wychowawcy pisemną prośbę o zwolnienie 

z zajęć edukacyjnych uczeń przedkłada dyrektorowi szkoły; 

9) dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy 

ich rodziców (opiekunów prawnych), organizację dojazdu do szkoły lub 

inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki, szkoła może 

zorganizować  świetlicę.  

10) organizując wycieczkę nauczyciel ma obowiązek przypomnieć uczniom 

zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące na wycieczkach; 

11) podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w czasie wycieczek 

zorganizowanych przez szkołę, opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele 

– opiekunowie grupy lub za zgodą dyrektora szkoły, inne dorosłe osoby, 

w szczególności rodzice uczniów. Zasady sprawowania opieki podczas 

wycieczek regulują odrębne przepisy oraz regulamin wycieczek szkolnych; 

12) uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce są przydzieleni na zajęcia 

dydaktyczne do innej klasy. Nauczyciele uczący w tej klasie przejmują 

w danym dniu opiekę nad dodatkowo powierzonymi im uczniami; 

13) wychowawca przekazujący ucznia(ów) na okres wycieczki do innej klasy 

powiadamia o tym fakcie wychowawcę drugiej klasy.  

 

5. Zadania uwzględniające zasady promocji i ochrony zdrowia szkoła wykonuje 

poprzez  realizację szkolnego programu zdrowotnego i szkolnego programu 

profilaktyki a w szczególności poprzez: 

 

1) wykrywanie niekorzystnych zmian rozwojowych i zachowań 

u wychowanków: 

a) zachowań agresywnych, 

b) izolacji, 

c) niewłaściwych norm współżycia społecznego – wulgaryzmy, brak 

kultury osobistej, 

d) niepowodzeń szkolnych, 

e) uzależnień – palenie papierosów, picie alkoholu. 
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2) promocję zdrowia i zdrowego trybu życia poprzez: 

a) realizację programu zdrowotnego, 

b) rozwijanie zajęć rekreacyjno - sportowych w szkole, 

c) uczenie rozpoznawania stresu i radzenia sobie z nim, 

d) uczenie działań asertywnych, umiejętności rozwiązywania konfliktów, 

współdziałania w grupie, 

e) realizację zadań związanych z promocją zdrowia zawartych w szkolnym 

programie wychowawczym.  

 

3) systematyczne gromadzenie informacji o psychologicznych 

i pedagogicznych aspektach niekorzystnych zjawisk; 

 

4) likwidowanie czynników uniemożliwiających prawidłowy rozwój uczniów 

poprzez: 

a) organizację zajęć wpływających na rozwój fizyczny i umysłowy ucznia 

(zajęcia sportowe, szeroka oferta innych zajęć pozalekcyjnych), 

b) zapewnienie pomocy w rozwiązywaniu trudności w nauce (organizacja 

zajęć wyrównawczych, pomocy koleżeńskiej, bezpłatnej pomocy 

nauczycieli), 

c) zapewnienie pomocy pedagoga szkolnego. 

 

5) wzmacnianie systemu wychowawczego poprzez: 

a) inicjowanie pomocy społecznej dla rodziny, 

b) współudział w rozwoju kultury, 

c) rozwijanie sportu w  szkole, uczenie zasad współzawodnictwa. 

 

6) budowanie pozytywnych więzi ucznia z rodziną i szkołą i tworzenie pełnej 

ciepła atmosfery i bezpiecznej szkoły. 

 

 

 

 

Rozdział  III. Organy szkoły. 

  

§ 9. Dyrektor szkoły. 

1. Stanowisko dyrektora szkoły powierza i odwołuje z tego stanowiska organ 

prowadzący szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami. Dyrektor szkoły 

w szczególności: 

 

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 

 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 
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4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących, 

 

5) dysponuje środkami  określonymi w planie finansowym szkoły 

zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie, 

 

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 

 

7) współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk pedagogicznych. 

 

8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu w ostatnim 

roku nauki 

 

9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń 

i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej szkoły, 

 

10) podaje do publicznej wiadomości zestaw programów wychowania 

przedszkolnego, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw 

podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku 

szkolnego. 

10a)Obowiązek wyboru programu spoczywa na nauczycielu zajęć 

edukacyjnych (dostosowuje go optymalnie do poziomu intelektualnego 

uczniów danego oddziału). Wyboru dokonuje się spośród programów 

zaakceptowanych przez MEN, jako zgodnych z nową podstawą 

programową. Nauczyciel może również stworzyć i realizować autorski 

program nauczania (zgodnie z obowiązującymi przepisami) 

10 b)Obowiązek wyboru podręczników spoczywa na nauczycielu zajęć 

edukacyjnych, który dokonuje tego spośród podręczników 

zaakceptowanych przez MEN 

11) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

 

12) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku  

      przygotowania przedszkolnego poza szkołą. 

 

13) dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku 

szkolnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 

 

14) przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców propozycję formy 

realizacji dwóch obowiązkowych godzin wychowania fizycznego w klasach 

IV-VI 
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2. Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły z zastrzeżeniem   par. 48 statutu szkoły. 

 

3. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych  w szkole 

nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności 

decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniana nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom 

i innym pracownikom szkoły, 

 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 

w sprawach  odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników szkoły. 

 

4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, 

radą rodziców i samorządem uczniowskim. 

 

5. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych 

z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie 

zawiadamia organ prowadzący szkołę  oraz organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia niezgodności 

z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

jest ostateczne. 

 

6. Dyrektor szkoły dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego 

i programy nauczania stanowiące szkolny zestaw programów nauczania. 

7. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów 

wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości 

odpowiednio podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego 

etapu edukacyjnego. 

 

§ 10. Rada pedagogiczna. 

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

w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem 

doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek 

rady pedagogicznej. 

 

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

 

3. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym okresie w związku z klasyfikacją śródroczną i roczną, po zakończeniu 

rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być 

organizowane: na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 

członków rady pedagogicznej. 
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4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za  zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z regulaminem rady. 

 

5. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy 

w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 

 

6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników  klasyfikacji i promocji oraz 

ukończenia szkoły przez uczniów: 

a) wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, 

b) postanowienie o promowaniu ucznia klasy 1 i 2 szkoły 

podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku 

szkolnego, 

c) zgoda na egzaminy poprawkowe z dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, 

d) promowanie do klasy programowo wyższej ucznia szkoły, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, 

e) wydłużenie etapu edukacyjnego ucznia ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych w szkole,  

 

4) ustalanie organizacji  doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

 

5) podejmowanie uchwał w sprawie wniosku o przeniesienie ucznia do 

innej szkoły. 

 

6) przygotowanie projektu zmian w Statucie szkoły 

 

7)  podejmowanie uchwał o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu 

ustalono naganną roczną klasyfikacyjną zachowania. 

8)  podejmowanie uchwał wynikających z innych przepisów obowiązujących 

w szkole 

9) podejmowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie 

oddziału międzynarodowego 

10) podejmowanie uchwały w sprawie cofnięcia zgody na uruchomienie 

oddziału międzynarodowego 

 

 

7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
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2) projekt planu finansowego szkoły, 

 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród 

i innych wyróżnień, 

 

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz 

dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych. 

 

5) i inne- wynikające z przepisów obowiązujących w szkole. 

 

6) propozycje  dyrektora  wskazujące formy realizacji dwóch godzin   

    obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI 

 

 

8. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmiany, 

a następnie  uchwala, z zastrzeżeniem art. 58 ustawy o systemie oświaty. 

 

9. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska dyrektora szkoły. W takim przypadku organ uprawniony do odwołania 

jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego 

wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku. 

 

10. Rada pedagogiczna na wniosek uczniów lub rodziców może podjąć decyzję 

o odpracowaniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych wypadających w piątek –  po 

czwartku wolnym od tych zajęć  zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 

ogłaszanym przez ministra ds. oświaty. Dyrektor szkoły powinien wówczas 

powiadomić o tym fakcie organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ 

prowadzący szkołę. 

 

11. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

 

12. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności,  który nie może być 

sprzeczny ze statutem szkoły ani obowiązującymi przepisami. Zebrania rady są 

protokołowane – dopuszcza się możliwość  komputerowego protokołowania 

posiedzeń rady pedagogicznej. Jednak w takim przypadku na zakończenie roku 

szkolnego protokoły są oprawione - przyjmując formę rocznej księgi protokołów. 

Strony są  numerowane. 

 

13. Poprawki do  zapisu protokołu mogą być zgłaszane przez członków rady 

pedagogicznej na następnym z kolei posiedzeniu rady pedagogicznej. Poprawki do 

protokołu przyjmowane są zwykłą większością głosów  przy obecności co najmniej 

połowy członków rady pedagogicznej w głosowaniu jawnym. 

 

14. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do 

nieujawniania  spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą 
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naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

 

15. Rada pedagogiczna jest organem powołanym do rozpatrywania skarg na 

nieprzestrzeganie praw ucznia. 

 

§ 11. Samorząd uczniowski 

 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej ”samorządem”. 

 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

 

3. O wyborze opiekuna samorządu decydują wszyscy uczniowie szkoły w głosowaniu 

równym, tajnym i powszechnym. 

 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

 

5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 

i stawianymi wymaganiami, 

 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce 

i zachowaniu, 

 

3) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością 

rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

 

4) prawo redagowania własnej gazetki szkolnej, 

 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej 

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 

 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 

 

7) prawo do opiniowania projektu programu wychowawczego szkoły oraz 

szkolnego programu profilaktyki. 

 

6. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego za zgodą rady pedagogicznej mogą 

uczestniczyć  w   posiedzeniach rady pedagogicznej. 
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§ 12. Rada rodziców. 

1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców i opiekunów. 

 

2. W Szkole Podstawowej w Janczowej  rada rodziców przyjmuje nazwę „Rada  

Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Św.  Kingi w Janczowej”. 

 

3. W skład Rady Rodziców wchodzą – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału. 

 

4. Rada Rodziców działa w oparciu o regulaminu Rady Rodziców. Regulamin nie może 

być sprzeczny z zapisami Statutu szkoły i zawiera w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz 

przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców szkoły. 

 

5. Rada Rodziców w realizacji swych zadań współdziała z dyrektorem szkoły i radą 

pedagogiczną. 

 

6. Rada Rodziców ma prawo występować do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami 

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,  

 

7. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą  Pedagogiczną: 

a. programu wychowawczego szkoły - obejmującego wszystkie treści 

i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów - 

realizowanego przez nauczycieli, 

b. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów 

oraz potrzeb środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania 

o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli 

i rodziców. 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

      wychowania szkoły, o których mowa w art.32, ust.2 ustawy o systemie oświaty, 

3) opiniowania projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

 

8. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie 

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa 

w ust.7, pkt.1, lit. a lub  b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu 

z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program  ustalony przez dyrektora 

szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców 

w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

 

9. W celu wspierania działalności statutowej Rada Rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 
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§ 13. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów 

między nimi. 

1. Każdy  z organów szkoły podejmuje decyzje w ramach swoich kompetencji                                                                                                                 

określonych ustawą o systemie oświaty. 

 

2. Każdy organ poszukuje rozwiązań różnych trudnych sytuacji – zwłaszcza 

konfliktowych -  w ramach swoich kompetencji. 

 

3. Każdy z organów zapewnia wymianę informacji o podejmowanych  i planowanych  

działaniach i decyzjach. 

 

 

4. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w granicach swoich kompetencji.  

 

 

5. Ustala się następujący tryb rozstrzygania sporów pomiędzy organami szkoły: 

1) spór rozstrzygany jest na terenie szkoły poprzez negocjacje pomiędzy 

stronami, przy czym negocjatorem jest osoba nie będąca stroną w sporze, 

2) spór rozstrzygany jest w oparciu o przepisy prawne stosowne do przedmiotu 

sporu, 

3) wypracowane w wyniku negocjacji stanowisko, będące rozwiązaniem 

sporu, ujmuje się w protokole z negocjacji, 

4) w przypadku nierozwiązania sporu, sporządza się protokół rozbieżności, 

5) w sytuacji nieuzyskania porozumienia spór rozstrzyga dyrektor szkoły, 

jeżeli nie jest stroną w sprawie, 

6) w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na terenie szkoły  

strony mogą zwrócić się z prośbą o jego rozstrzygnięcie do Wójta Gminy 

Korzenna lub Małopolskiego Kuratora Oświaty – w zależności od 

przedmiotu sporu.  

 

6. Spory kompetencyjne między dyrektorem a innymi organami szkoły, nie dające się 

rozstrzygnąć na terenie szkoły, rozstrzyga Wójt Gminy Korzenna lub Małopolski 

Kurator Oświaty. 

 

7. Nad całością spraw związanych z rozstrzyganiem sporów na terenie szkoły czuwa 

dyrektor szkoły. 

§ 14. Rada szkoły. 

1. W szkole może działać rada szkoły. 

 

2. Szczegółowy zakres kompetencji oraz tryb wyboru rady szkoły regulują  art. 50-51 

ustawy o systemie oświaty.  

 

3. W sytuacji, kiedy w szkole nie została powołana rada szkoły, jej zadania – zgodnie 

z ustawą o systemie oświaty - wykonuje rada pedagogiczna. 
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Rozdział  IV. Organizacja szkoły. 

 

§ 15. Organizacja szkoły. 

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

szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły,  

z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach 

w sprawie ramowych planów nauczania, do 30 kwietnia i zatwierdzany przez 

organ  prowadzący do 30 maja danego roku. 

 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę 

pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze 

środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

 

3. Na podstawie zatwierdzanego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły,   

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy   

rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 

 

4. Nauczanie w szkole podstawowej dzieli się na dwa etapy: 

 

1) I etap edukacyjny  obejmujący klasy I-III. 

2) II etap edukacyjny  obejmujący klasy IV-VI. 

   

5. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny umożliwiający odbycie dzieciom 

w wieku 6 lat  obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, o którym mowa 

w art. 14, ust. 3  ustawy o systemie oświaty 

 

6. Terminy rozpoczynania  i kończenia  zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie 

organizacji roku szkolnego 

 

§ 16. Oddziały szkolne. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.  

1a. Ze względu na trudne warunki demograficzne dopuszcza się organizację nauczania 

uczniów w klasach łączonych.  

 

2. Liczba uczniów w oddziale szkolnym powinna wynosić:  

1) w oddziale przedszkolnym nie więcej niż 25 uczniów, 

2) w  klasach  I-III nie więcej niż 30 uczniów, 

3) w klasach IV-VI nie więcej niż 30 uczniów. 
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3. Podział na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki następuje 

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. 

 

4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż  24 uczniów  podziału na 

grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 3, można dokonywać za zgodą organu 

prowadzącego szkołę. 

5. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach 

liczących  do 26 uczniów. 

6. Na zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie będą uczęszczać tylko ci 

uczniowie, których rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły sprzeciw w formie 

pisemnej co do udziału dzieci w zajęciach. 

7. Uczniowie klas IV-VI w pierwszym tygodniu roku szkolnego dokonują wyboru 

form realizacji 1 godziny wychowania fizycznego z oferty zajęć zaproponowanych 

przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i zaopiniowaniu 

przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodziców i uwzględnieniu bazy sportowej szkoły,  

możliwości kadrowych, miejsca zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych  

danego środowiska lub szkoły.  

8. Dopuszcza się  możliwość łączenia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie , godzin 

zajęć do wyboru przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych  na 

te zajęcia 

 

§ 17. Oddziały przedszkolne. 

1. W szkole mogą być tworzone - za zgodą organu prowadzącego  - oddziały 

przedszkolne lub inne formy wychowania przedszkolnego realizujące program 

wychowania przedszkolnego: 

1 a. Od 1 września 2015 r. dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego są objęte 

obowiązkową nauką języka obcego wg ustalonej przez MEN podstawy programowej 

1 b. W oddziale przedszkolnym może być organizowane nauczanie religii 

1) Roczne przygotowanie przedszkolne jest obowiązkowe, a czas trwania 

nauki w oddziale przedszkolnym wynosi 1 rok szkolny, 

2) Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego wynosi 5 godzin zegarowych dziennie plus religia i inne 

zajęcia dodatkowe. Czas trwania zajęć dodatkowych, w tym religii 

w oddziale przedszkolnym wynosi 30 minut. Wymiar zatrudnienia 

katechety wynosi 2/22. 

3) Inne formy wychowania przedszkolnego to punkty przedszkolne i zespoły  

     wychowania przedszkolnego. 

4) Zasady organizacji innych form wychowania przedszkolnego regulują 

    odrębne przepisy. 

 

1 c . Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjmowane dzieci 2,5 letnich, 3- 

letnie, 4-letnie ,        5-letnie i 6 - letnie.  
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1 d. Dzieci do oddziału przedszkolnego przyjmuje się według kryteriów zawartych 

w zarządzeniu organu prowadzącego na dany rok szkolny 

1 e. Termin postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  

        wynika z  odrębnych przepisów 

2. Cele i zadania oddziału przedszkolnego:  

1) nadrzędną wartością w wychowaniu przedszkolnym jest wspomaganie 

w indywidualnym rozwoju dziecka oraz sprawowanie opieki nad dziećmi 

w ścisłym współdziałaniu z rodziną, pomagając jej w wychowywaniu dzieci 

i przygotowywaniu ich do nauki szkolnej, 

2) podstawowym celem oddziału przedszkolnego jest opieka nad zdrowiem, 

dbanie o bezpieczeństwo dzieci, wspieranie rozwoju aktywności poznawczej 

dziecka, inicjowanie poczucia tożsamości z wykorzystaniem jego wrodzonego 

potencjału i możliwości rozwojowych oraz pomoc dziecku w realizacji jego 

indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, 

3) zadaniem oddziału przedszkolnego jest organizowanie różnorodnych sytuacji 

edukacyjnych, sprzyjających nawiązywaniu przez dziecko wielorakich 

kontaktów społecznych, realizowaniu dążenia dziecka do wypowiadania siebie 

w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej, 

3. Dziecko 6-letnie jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne 

w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole 

podstawowej. 

 

4. Obowiązek ten, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka 

posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym, obowiązek ten rozpoczyna się 

z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko 

rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.  

 

5. Rodzice dziecka 6 - letniego podlegającego obowiązkowi odbycia rocznego 

przygotowania przedszkolnego są obowiązani do: 

 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału 

przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej; 

2) przyprowadzania tylko zdrowego dziecka, a  w przypadku otrzymania 

informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w placówce do 

niezwłocznego jego odebrania. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć dzieci 

przeziębionych, kaszlących, z przewlekłym katarem, stanami zapalnymi , 

itp.; 

3) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora 

szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego 

obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b ustawy 

o systemie oświaty. 

5a.  Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 należy rozumieć 

nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%  
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obowiązkowych zajęć edukacyjnych oddziale przedszkolnym zorganizowanym 

w szkole podstawowej. 

 

6. Kontrolowanie spełniania obowiązku odbycia rocznego przygotowania 

przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której 

dziecko mieszka.  

 

7. Dyrektor szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddziały przedszkolne, jest 

obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, 

o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, 

w tym oddziale przedszkolnym oraz o zmianach w tym zakresie.  

 

8. Za spełnianie obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego uznaje 

się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu 

głębokim w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych, organizowanych zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

 

8a.  Na wniosek rodziców dyrektor szkoły podstawowej, do której dziecko zostało 

przyjęte, może wyrazić zgodę na spełnianie przez dziecko obowiązku przygotowania 

przedszkolnego poza szkołą. 

 

9. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega 

egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

10. Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację 

dzieci do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. 

1) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  zapewniają opiekę, wychowanie 

i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzą warunki 

umożliwiające dziecku osiągnięcie "gotowości ” szkolnej. 

 

2) Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie 

programu wychowania przedszkolnego. 

 

3) Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

 

4) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w oddziale przedszkolnym mogą być 

prowadzone zajęcia dodatkowe. 

 

5) Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć 

umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych 

powinien być dostosowany do możliwości  rozwojowych dzieci i wynosić około 30 

minut. 

 

6) Organizację pracy oddziałów przedszkolnych określa ramowy rozkład dnia 

ustalony przez dyrektora szkoły podstawowej z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy. 

7)  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę 

nad oddziałem ustala szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb 

i zainteresowań  dzieci 
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11. Wobec rodziców oddział przedszkolny pełni rolę wspomagającą i integrującą 

działania wychowawcze: 

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu 

wczesnej interwencji specjalistycznej poprzez prowadzenie obserwacji 

pedagogicznych oraz ich dokumentowanie; 

2) zapewnia możliwość udzielenia dzieciom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej; 

3) umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej; 

4) wspomaga indywidualny rozwój dziecka; 

5) wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka; 

6) wspomaga rodzinę w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej m.in. poprzez 

sporządzenie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

podstawowej do końca kwietnia danego roku szkolnego; 

7) informuje na bieżąco o postępach dziecka; 

8) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych 

w  oddziałach przedszkolnych. 

 

12.W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oddziału przedszkolnego należy 

zwracać uwagę: 

1) Wychowawca oddziału przedszkolnego zobowiązany jest przyjść 15 minut przed 

rozpoczęciem zajęć i pełnić dyżur przed salą oddziału przedszkolnego. Do tego 

czasu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice. 

 

2) W czasie zajęć wychowankowie cały czas pozostają pod opieką wychowawcy, który 

nie może opuszczać sali aż do chwili zakończenia zajęć. 

 

3) Wychowankowie w razie  potrzeb fizjologicznych korzystają ze swojej toalety 

(w pobliżu sali), która nie może mieć zamknięcia na klucz. 

 

4) W przypadku nagłego zachorowania dziecka (zasłabnięcia) wychowawca powinien 

udzielić pierwszej pomocy, wezwać lekarza lub pogotowie ratunkowe i rodziców 

dziecka. 

 

5) Zaleca się w przypadku złego samopoczucia dziecka w pierwszej kolejności 

powiadomić rodziców telefonicznie i wezwać ich do osobistego odebrania dziecka 

ze szkoły. 

 

6) Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest osobiste przyprowadzenie 

do szkoły i odebranie z niej dziecka. 

 

7) W przypadkach losowych rodzic (prawny opiekun) pisemnie wyraża zgodę 

na odebranie swego dziecka przez osobę pełnoletnią. Osoba ta również musi 

wyrazić pisemną zgodę. 
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8) W przypadku nieodebrania dziecka ze szkoły, szkoła informuje telefonicznie 

o zaistniałym fakcie rodziców (prawnych opiekunów), a w przypadku braku 

kontaktu powiadamia odpowiednie instytucje. 

9) W przypadku  podejrzenia   przez nauczyciela stanu wskazującego nietrzeźwość lub 

inny stan wskazujący na niemożliwość zapewnienia prawidłowej opieki 

i bezpieczeństwa osoby uprawnionej do odbioru dziecka  ze szkoły szkoła informuje 

drugiego rodzica lub prawnego opiekuna o konieczności odbioru dziecka lub 

w przypadku braku kontaktu – odpowiednie instytucje o zaistniałym fakcie  

pozostawiając dziecko do zgłoszenia się właściwej osoby. 

 

10) W przypadkach losowych stosuje się działania zgodnie z postanowieniami punktu 7 

 

11) O wszystkich zmianach w pracy szkoły rodzic dziecka z oddziału przedszkolnego 

informowany jest wcześniej, co potwierdza swoim podpisem. 

§ 18. Lekcje i przerwy. 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze 

prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.  

 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

 

3. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut. Po 3 lekcji jest tzw. długa przerwa 

trwająca 15 minut. 

 

4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III ustala 

nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.  

 

§ 19. Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej. 

1. W szkole może być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna.  

 

2. Wprowadzenie w szkole innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu 

przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do 

realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych. 

 

3.  Innowacje lub eksperymenty, wymagające przyznania szkole dodatkowych środków 

budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę 

pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań. 

 

4. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia 

edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę. 
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5. Działalność innowacyjna i eksperymentalna może być prowadzona na podstawie 

opracowanych przez nauczycieli programów edukacyjnych. 

 

6. Rekrutacja do oddziałów, w których jest prowadzona innowacja lub eksperyment, 

odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności. 

7. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna 

po uzyskaniu: 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, 

2) pozytywnej opinii rady pedagogicznej, 

3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej 

prowadzenie w szkole, w przypadku gdy założenia innowacji nie były 

wcześniej opublikowane. 

 

8. Uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzania innowacji wraz z opisem jej 

zasad oraz opinią  Rady Rodziców i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, 

dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę 

w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest 

planowane rozpoczęcie innowacji. 

 

9. Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu w szkole podejmuje rada 

pedagogiczna po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji 

eksperymentu oraz po uzyskaniu: 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie, 

2) pozytywnej opinii rady pedagogicznej, 

3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentu na jego 

prowadzenie w szkole. 

10. Szczegółowe zasady określające warunki prowadzenia działalności innowacyjnej 

i eksperymentalnej reguluje rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia 

działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły. 
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Rozdział  V. Organizacja  biblioteki  szkolnej. 

 

§ 20. Postanowienia ogólne. 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji  potrzeb 

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, 

doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej 

wśród  nauczycieli i rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni  pracownicy  

szkoły. 

3. Czas pracy biblioteki szkolnej określany jest   corocznie  w projekcie 

organizacyjnym szkoły. 

4. Czas otwarcia biblioteki szkolnej jest dostosowany do czasu trwania zajęć 

edukacyjnych określonych w tygodniowym podziale godzin 

§ 21. Funkcje i zadania biblioteki. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza. 

 

Do zadań  nauczyciela bibliotekarza należy: 

 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 

 

2) udostępnianie zbiorów; 

 

3) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych i bibliograficznych; 

 

4) informowanie o nowych nabytkach; 

 

 

5) poradnictwo w wyborach czytelniczych; 

 

6) przysposobienie czytelnicze  i  kształcenie uczniów jako użytkowników 

informacji przy współudziale wychowawców i nauczycieli  różnych  zajęć 

edukacyjnych; 

 

 

7) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa. 

 

 

§ 22. Organizacja biblioteki. 

1. Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia. 

 

2. Czas pracy biblioteki szkolnej określany jest   corocznie  w projekcie organizacyjnym 

szkoły. 
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3. Czas pracy biblioteki szkolnej zatwierdza na początku roku szkolnego dyrektor szkoły. 

 

4. Rodzaje zbiorów: 

1) wydawnictwa informacyjne i albumowe, 

 

2) programy i podręczniki szkolne, 

 

3) lektury obowiązkowe i uzupełniające do  języka polskiego i innych 

przedmiotów, 

 

4) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej  i naukowej, 

 

5) czasopisma, 

 

6) podstawowe wydawnictwa stanowiące  pomoc w pracy dydaktyczno-

wychowawczej nauczycieli, 

 

7) materiały regionalne, 

 

8) zbiory specjalne, np. płyty CD, kasety, inne elektroniczne nośniki 

informacji. 

 

5. Pracownicy: 

1) w bibliotece zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

 

6. Finansowanie  wydatków: 

 

1) podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły, 

 

2) planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu 

finansowego szkoły, który opiniuje  rada pedagogiczna, 

 

3) biblioteka może otrzymywać dotacje od Rady Rodziców lub z innych 

źródeł. 

 

§ 23. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami 

(prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami: 

1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły: zapewnia obsadę 

personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie, środki finansowe, 

zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć, hospituje i ocenia pracę biblioteki.  

2. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami poprzez:  

1) tworzenie aktywu bibliotecznego, którego zadaniem jest pomoc  w pracach 

bibliotecznych, prowadzenie wykazu czytelnictwa swojej klasy, 

informowanie o terminie zwrotu książek i nowościach czytelniczych;  

2) pomoc nauczyciela bibliotekarza: w doborze literatury; udzielanie porad 

bibliograficznych; udostępnianie uczniom miejsca w czytelni na odrabianie 
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lekcji oraz udziela pomocy w ich odrabianiu, prowadzenie indywidualnych 

rozmów na tematy czytelnicze; 

3) inne formy zaproponowane przez nauczyciela bibliotekarza zaaprobowane 

przez dyrektora szkoły. 

2. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami w zakresie:  

1) poznawania uczniów i ich preferencji czytelniczych,  

2) uczestnictwa nauczyciela bibliotekarza w pracach zespołów 

samokształceniowych, 

3) gromadzenie scenariuszy imprez i uroczystości na potrzeby nauczycieli, 

4) poradnictwa w wyszukiwaniu literatury metodycznej oraz przygotowanie 

bibliografii na dany temat dla nauczycieli kształcących się, 

5) tworzenie kartotek zagadnieniowych dla nauczycieli.  

3. W ramach współpracy z rodzicami biblioteka szkolna:  

1) udostępnia rodzicom księgozbiór dotyczący problemów 

wychowawczych, trudności i niepowodzeń szkolnych,  

2) udziela informacji dotyczących czytelnictwa ich dzieci i współpracuje 

w poznawaniu ich preferencji czytelniczych.  

4. Biblioteka szkolna prowadzi współpracę z innymi bibliotekami w zakresie 

organizowania imprez czytelniczych, wyposażenia międzybibliotecznych zbiorów. 

 

 

 

Rozdział  VI. Formy opieki i pomocy uczniom. 

 

 

§ 24. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych 

lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna. 

1. Uczniowie, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest 

wsparcie, szkoła zapewnia pomoc. Nasza placówka w tym zakresie realizuje 

następujące cele: 

 

1) zapewnia uczniom pomoc psychologiczną, dydaktyczną i socjalną, 

2) zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobierania nauki. 

 

2. Zadania szkoły w zakresie opieki to: 

 

1) rozpoznawanie specyficznych trudności ucznia w nauce, planowanie 

i wdrażanie odpowiednich form pomocy, 
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2) rozpoznawanie sytuacji materialnej uczniów i udzielanie pomocy w miarę 

posiadanych możliwości finansowych. 

3) Organizowanie pomocy i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w miarę 

posiadanych środków i możliwości. 

 

3.  Szkoła może – w miarę posiadanych środków – objąć ucznia  następującymi formami 

opieki i pomocy: 

1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, o których 

mowa w art. 90g ustawy o systemie oświaty, 

2) wnioskowanie do OPS w Korzennej o pomoc  materialną dla uczniów, 

którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, 

3) przeprowadzanie akcji charytatywnych, w trudnych sytuacjach losowych, 

4) prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów napotykających na 

trudności w nauce, 

5) organizowanie pomocy koleżeńskiej, 

6) informowanie rodziców uczniów o możliwości korzystania z pomocy 

psychologicznej lub pedagogicznej w poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

7)  powołanie zespołu złożonego z nauczycieli, wychowawców i specjalistów 

do organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole 

4.  Uczniom z trudnościami w nauce szkoła stwarza – w miarę możliwości – szansę 

uzupełnienia braków uniemożliwiających lub utrudniających kontynuowanie nauki 

w drugim okresie lub klasie programowo wyższej. Pomoc taka może przyjąć formę 

wymienioną w ust.3, pkt.4 i 5.  

 

 

§ 25. Organizacja współdziałania z poradnią psychologiczno–pedagogiczną, w tym  

poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo 

i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. 

1. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno–pedagogiczną i innymi poradniami 

specjalistycznymi w zakresie:  

1) Wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka, efektywności uczenia się, 

2) Wspomagania wychowawczej funkcji szkoły i rodziny,  

3) Diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych,  

4) Orzekania i opiniowania.  

2. Za współpracę z poradnią psychologiczno–pedagogiczną i innymi poradniami 

specjalistycznymi odpowiedzialny jest wychowawca klasy.  

 

3. Organizacja współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom 

polega na: 

1) nieodpłatnym korzystaniu z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej 

zarówno przez uczniów jak i rodziców czy nauczycieli, 

2) pomocy psychologiczno–pedagogicznej udzielanej na wniosek rodziców, 
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3) współpracy opartej na organizowaniu porad dla uczniów, rodziców, 

nauczycieli, 

4) konsultacji i warsztatów dla nauczycieli i rodziców, 

5) organizowaniu zajęć specjalistycznych jak logopedyczne, korekcyjno-

kompensacyjne, socjoterapeutyczne i inne zajęcia terapeutyczne, 

6) działaniu na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

7) współpracy z Wydziałem Prewencji Policji, polegającej na pogadankach, 

interwencjach i udziale policji w lekcjach wychowawczych, 

8) diagnozowanie środowiska ucznia 

9) dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego przez 

nauczyciela programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności 

w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

10) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu trudności i rozwijaniu umiejętności 

wychowawczych. 

4. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej do zadań szkoły  

należy : 

1) przygotowanie wniosków do poradni psychologiczno – pedagogicznych 

w celu stwierdzenia podłoża braków i ich form usunięcia; 

2) organizowanie współdziałania z innymi instytucjami świadczącymi 

poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom; 

3) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych 

nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych; 

4) udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności na tle konfliktów 

rodzinnych; 

5) udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach 

rówieśniczych i środowiskowych; 

6) wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych 

środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich; 

7) wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych 

do placówek opieki całkowitej. 

5. Zadania,  o których mowa w ust. 4  są realizowane we współpracy z: 

1) rodzicami; 

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 

3) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi; 

4) innymi szkołami; 

5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziałach przedszkolnych jest 

organizowana  w szczególności w formie: 

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, 

logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

2) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców; 

3) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana 

w szczególności w formie: 
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1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych; 

3) porad dla uczniów; 

4) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli. 

8. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:  

1) organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu 

osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających 

z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego;  

2) zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć 

edukacyjnych;  

3) liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów; 

4) za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba uczestników zajęć 

dydaktyczno- wyrównawczych może być niższa lub wyższa od 

określonej w pkt.3 

9. Zajęcia specjalistyczne korekcyjno-kompensacyjne:  

1) organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności 

w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających 

z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego;  

2) zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii 

pedagogicznej;  

3) liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów; 

10. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami 

specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły z zastrzeżeniem ust. 2. 

11. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach 

specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu 

osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego 

etapu edukacyjnego lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń 

stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy. 

12. O zakończeniu udzielania pomocy w formie określonej w ust.1 decyduje 

dyrektor szkoły  na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne. 

13. Dla uczniów uzdolnionych szkoła prowadzi zajęcia w kołach przedmiotowych, 

zainteresowań, przygotowujące uczniów do konkursów, zajęcia sportowe. 

1) Zajęcia planowane są i organizowane są z uwzględnieniem opinii nauczycieli, 

uczniów i rodziców. 

2) Zajęcia dodatkowe odbywają się w systemie klasowym lub poza systemem 

klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyklasowych a także 

w formie wycieczek i wyjazdów. 

3) Dla właściwej realizacji programu zajęć szkoła udostępnia sale i pomoce 

dydaktyczne. 

4) Zajęcia prowadzone są pod opieką nauczycieli lub za zgodą dyrektora  innych 

osób, którym zajęcia te zostały przydzielone. 

5) Dodatkowe zajęcia zaakceptowane przez gminę lub prowadzone z godzin 

do dyspozycji dyrektora są zajęciami płatnymi dla nauczyciela i bezpłatnymi 

dla ucznia. 

6) Zajęcia płatne dla nauczyciela umieszczane są w podziale godzin. 

7) Szczegółową organizację zajęć opracowują nauczyciele. 

8) Dla wszystkich rodzajów zajęć prowadzona jest dokumentacja zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 
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Rozdział  VII. Organizacja i formy współpracy z rodzicami. 

 

 

§ 26. Organizacja i formy współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

w zakresie nauczania, wychowania i opieki. 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania, opieki  

i profilaktyki. 

 

2. Wychowawcy klas współdziałają z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów 

rozwojowych uczniów. Wskazują możliwe formy wsparcia oferowane przez szkołę 

oraz informują o możliwościach uzyskania pomocy w poradniach psychologiczno-

pedagogicznych lub innych instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną 

pomoc uczniom i rodzicom. 

 

2a. Szkoła współdziałając z rodzicami w zakresie wychowania: 

1) zapoznaje rodziców z programem wychowawczym; 

2) przedstawia dokładnie sprecyzowane wymagania stawiane uczniom 

dotyczące pożądanych przez szkołę zachowań uczniów, które zapewnią 

utrzymanie ładu społecznego; 

3) przedstawia rzetelne informacje na temat dziecka, jego zachowania 

a szczególnie udzielonych mu nagród i kar; 

4) zapewnia uzyskanie informacji i porad w sprawach  wychowania; 

5) poszerza wiedzę rodziców z zakresu wychowania poprzez włączenie takiej 

tematyki do spotkań okresowych z rodzicami; 

6) włącza rodziców do pomocy przy realizacji zamierzeń wychowawczych. 

2b. Współdziałanie w sprawach kształcenia odbywa się poprzez: 

1) zaznajamianie rodziców z  zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi w danej 

klasie i szkole a w szczególności poprzez zapoznanie ich ze szkolnym planem  

nauczania; 

2) zaznajamianie ze szczegółowymi zasadami wewnątrzszkolnego systemu 

oceniania; 

3) przekazywanie rzetelnej informacji na temat dziecka, jego postępów, 

przyczyn i trudności w nauce; 

4) udzielanie informacji i porad w sprawach  dalszego kształcenia dzieci; 

5) systematyczne zaznajamianie rodziców z raportem mierzenia jakości pracy 

szkoły; 

6) stwarzanie możliwości wyrażania i przekazywania poprzez swoich 

przedstawicieli  opinii na temat pracy szkoły w jej wszystkich wymiarach 

a w szczególności w zakresie kształcenia. 

2c. W zakresie profilaktyki szkoła współdziała z rodzicami poprzez: 
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1) uzupełnianie i wzbogacanie wiedzy o zdrowiu, jego wartościach 

i zagrożeniach; 

2) przeprowadzanie badań pomagających w identyfikacji i rozwiązywaniu 

problemów, udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych; 

3) stwarzanie możliwości realizowania ważnych potrzeb poprzez pozytywną 

działalność sportową, artystyczną, społeczną; 

4) informowanie o różnych rodzajach zagrożeń  zdrowia i możliwościach ich 

eliminowania; 

5) organizowanie prelekcji dla uczniów i rodziców na temat konsekwencji 

zachowań ryzykownych; 

6) realizowanie szkolnego programu profilaktyki i wychowania zdrowotnego. 

 
 2d. W zakresie pomocy do zadań szkoły należy: 

1) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, 

uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin 

wielodzietnych mających szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy 

uczniom kalekim, przewlekle chorym itp.; 

2) dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadającym 

szczególnie trudne warunki materialne; 

3) organizowanie i pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na 

zapomogi socjalne i stypendia naukowe; 

4) rozdział środków z budżetu państwa lub budżetu gminy z przeznaczeniem 

na stypendia socjalne, stypendia naukowe, zasiłki losowe według odrębnych 

przepisów 

3. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do: 

1) znajomości celów, zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych           

i profilaktycznych w danej klasie i szkole, 

2) znajomości statutu szkoły, w tym szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, programu wychowawczego 

i szkolnego programu profilaktyki, 

3) uzyskania informacji o prawach dziecka i swoich w danej sytuacji szkolnej, 

4) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów i trudności 

w nauce swego dziecka, 

5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego 

kształcenia swych dzieci, 

6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny 

opinii na temat pracy szkoły, 

7) udziału w życiu szkolnym uczniów.  

 

4. Rodzice mają obowiązek: 

1) uczestniczenia w stałych spotkaniach organizowanych przez 

wychowawców oraz w sytuacjach interwencyjnych,  

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do 

zajęć szkolnych.  

 

5. Spotkania z rodzicami organizowane są: 

 

1) we wrześniu każdego roku szkolnego, w celu: 
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a) przekazania informacji o realizacji zadań wynikających z programu 

wychowawczego  i szkolnego  programu profilaktyki w poprzednim 

roku szkolnym, 

b)  zapoznania rodziców z wymaganiami edukacyjnymi ze wszystkich 

zajęć edukacyjnych, 

c)  przedstawienia szczegółowych warunków i sposobu oceniania 

wewnątrzszkolnego uczniów, 

d)  zapoznania z celami, zadaniami i formami realizacji programu 

wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki w nowym roku 

szkolnym; 

2) co kwartał w celu informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów, 

3) w czasie ustalonym z nauczycielem, 

4) w miarę potrzeb, 

5) w sytuacjach interwencyjnych na wniosek dyrektora szkoły,  wychowawcy 

klasy lub innych nauczycieli, 

6) na życzenie rodziców danej klasy - z dyrektorem, wychowawcą, bądź 

z innymi nauczycielami. 

5. Szczegółowe zasady współdziałania wychowawców klas i pozostałych  nauczycieli  

z rodzicami ustalają wychowawcy klas i przedstawiają rodzicom na początku roku 

szkolnego. 

 

6. Nauczyciele we współpracy z rodzicami wybierają najkorzystniejszą formę 

współpracy, która może przyjąć formę: 

 

1) Dnia otwartego dla rodziców, 

2) Stałego dyżuru nauczycielskiego, 

3) Zajęć warsztatowych z określonymi grupami rodziców, 

4) Odwiedzin wychowawcy klasy w domu rodzinnym ucznia, 

5) Zaproszenia rodziców na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, 

6) Prowadzenie zajęć w grupach mieszanych: uczniowie z rodzicami, 

7) Spotkania rodziców z wszystkimi nauczycielami uczącymi w danym 

oddziale, 

8) Inną formę uzgodnioną z dyrektorem szkoły. 

 

 

Rozdział  VIII. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

 

 

§ 27. Nauczyciele. 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest 

odpowiedzialny za wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. 
 

2. Nauczyciel w swych działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

zobowiązany jest do poszanowania godności osobistej ucznia, kierowania się jego 

dobrem, troską o zdrowie, postawę moralną i obywatelską.  
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3. Do obowiązków nauczyciela należy: 

1) znajomość aktualnych przepisów prawa dotyczących oświaty, 

2) przestrzeganie statutu szkoły, 

3) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pedagogicznych, 

4) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, 

5) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania, 

6) przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, 

7) wspomaganie psychofizycznego rozwoju uczniów poprzez wprowadzanie 

różnorodnych form oddziaływania wychowawczego w ramach zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

8) ocenianie uczniów zgodnie z przyjętymi przez szkołę szczegółowymi 

warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego, 

9) dbanie o poprawność językową uczniów, 

10) wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt, 

11) kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i odnotowywanie jej 

w dzienniku lekcyjnym, 

12) aktywne uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej, 

13) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez 

szkołę, 

14) systematyczna kontrola miejsca prowadzenia zajęć pod względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy,  

15) używanie tylko całkowicie sprawnego sprzętu na zajęciach wychowania 

fizycznego, 

16) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem. 

17) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających 

      potrzeby i zainteresowania uczniów 

18) przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku  poprzedzającym 

      rozpoczęcie nauki w klasie I szkoły podstawowej. 

 

4. W szkole może być zatrudniony asystent nauczyciela kl. I – III oraz asystent świetlicy. 

5. Zatrudnienie asystenta regulują odrębne przepisy. 

 

§ 28. Zespoły nauczycielskie. 

1. Zespoły nauczycielskie- oddziałowe: 

1) Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale wraz z wychowawcą 

tworzą Zespół 

2) W szkole tworzy się zespoły w skład których wchodzą : 

a. Nauczyciele I etapu  kształcenia wraz z wychowawcą 

b.Nauczyciele II etapu kształcenia wraz z wychowawcami 

2. Zespoły do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

 

3. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:  

1) Opiniowanie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie 

w miarę potrzeb, 
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2) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania treści nauczania zajęć edukacyjnych 

pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu 

nauczania, 

3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów 

z poszczególnych zajęć edukacyjnych w danym etapie nauczania oraz 

tworzenie narzędzi badania wyników nauczania w danym etapie nauczania, 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz 

doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

5) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich 

wyposażenia,  

6) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych 

i eksperymentalnych programów nauczania. 

3a. Zadania zespołu do udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej 

obejmują: 

1)  ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-

pedagogicznej z  uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne, w tym uzdolnienia; 

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a 

w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię,  z 

uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;  

3) określenie zalecanych formy, sposobów i okresów udzielania uczniowi 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej także na podstawie informacji 

zawartych w karcie indywidualnych potrzeb ucznia, przekazanej przez 

przedszkole lub szkołę, do której uczeń uczęszczał; 

4) opracowanie planu działań wspierających; 

5) dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

udzielanej uczniowi i określenie wniosków i zaleceń dotyczącej dalszej 

pracy z uczniem; 

6) założenie i prowadzenie karty indywidualnych potrzeb ucznia; 

7) opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych; 

8) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych. 

 

4. Wybór programów nauczania na dany rok szkolny następuje przed końcem 

poprzedniego roku szkolnego. 
 

5. W szkole mogą być tworzone zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo-zadaniowe. 

 

6. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek 

zespołu. 
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§ 29.Wychowawcy klas. 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”  

 

2. W klasie IV przydział wychowawcy klasy  może być  opiniowany przez  rodziców. 

 

3. Opinię wychowawcy klasy, o której  mowa w ust. 2 przygotowuje trójka klasowa po 

konsultacji z rodzicami uczniów z danego oddziału - może być ustna opinia. 

W przypadku niewyrażania zgody przez rodziców obowiązuje opinia pisemna. 

 

4. Przydziału nauczyciela wychowawcy dokonuje się spośród nauczycieli, którzy nie 

posiadają przydzielonego wychowawstwa (z wyłączeniem księży, co wynika 

z rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach).  

 

5.  Jeżeli wśród nauczycieli, którzy nie posiadają przydzielonego wychowawstwa jest tylko 

jeden nauczyciel pełnozatrudniony, wówczas opinia, o której mowa w ust. 2 nie jest 

wymagana. 

 

6. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca klasy 

     w miarę możliwości, powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

     edukacyjnego, z zastrzeżeniem  ust.12.  

 

7. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

   uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.  

 

 

8. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

   a w szczególności:  

 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia 

się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,  

2) inspirowanie działań zespołowych uczniów,  

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów 

w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, 

4) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych 

form życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół 

uczniowski, 

5) ustalanie treści formy zajęć na godzinach wychowawczych. 

 

9. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w  ust. 8 :  

1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich 

wychowanków,  

 

2) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi 

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także 

wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to 

zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami 

i niepowodzeniami);  
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3) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:  

 

a) poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich 

dzieci, 

b) współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych,  

c) włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły;  

 

4) współpracuje z pedagogiem i innymi specjalistami poradni pedagogiczno-

psychologicznej świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu 

potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych 

uzdolnień uczniów;  

 

5) organizuje spotkania z rodzicami informując ich o postępach w nauce 

i o zachowaniu ucznia. 

 

10. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy.  

 

 

11. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej 

i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze 

strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych 

i naukowych. 

 

12. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadkach wyjątkowych gdy:  

 

1) sam złoży rezygnację z tej funkcji,  

 

2) rodzice uczniów klasy, w której wychowawstwo pełni, zgłoszą taki wniosek 

większością 3/4 głosów obecnych (przy obecności na zebraniu rodziców 

reprezentujących 3/4 ogólnej liczby uczniów).  

 

13.Ostateczną decyzję w  sprawie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły po 

     zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.  

 

14. Warunkiem przedłożenia wniosku radzie pedagogicznej, po spełnieniu wymogu 

      ust.11, pkt. 2 jest pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców  oraz podpisanie 

      ich przez osoby domagające się zmiany. 

 

 

15.  W przypadku zmiany wychowawcy klasy jego następca powoływany jest zgodnie 

      z trybem przewidzianym w  ust. 1-5. 

 

§ 30.1.Zadania innych pracowników szkoły: 

1) Zadania pracownika administracyjnego: 

a) zapewnienie sprawnego działania szkoły w zakresie administracji, 

b) załatwianie spraw administracyjnych uczniów i nauczycieli, 

c) prowadzenie dokumentacji zleconej przez dyrektora szkoły.  
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2) Zadania pracownika obsługi:  

a) utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,  

b) dbałość o mienie szkolne i jego konserwacja, 

c) wykonywanie czynności związanych z punktualnym otwieraniem 

szkoły, zamykaniem i zabezpieczeniem jej. 

 

3) Szczegółowy zakres obowiązków pracowników nie będących 

nauczycielami ustala dyrektor szkoły. Zakres obowiązków  włącza się do 

akt osobowych pracowników. 

 

 

 

 

Rozdział  IX. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego uczniów  

 

 

§ 31. Ocenianie uczniów. 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, 

określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, 

uwzględniających tę podstawę. 

1a. Ilekroć jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to 

rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, 

o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach 

sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, 

wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo- percepcyjnego. 

 

2. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, 

nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych 

w Statucie szkoły. 

 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez ocenianie 

wewnątrzszkolne, na które składa się:  

1) ocenianie bieżące, 

2) klasyfikacja śródroczna, 

3) klasyfikacja roczna, 

4) klasyfikacja końcowa. 

 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  
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1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, wg skali i w formach przyjętych 

w  szkole, 

4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z par. 17 ust. 7- 14a 

Rozp. MEN w sprawie oceniania. 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym 

opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, zachowaniu 

oraz postępach w tym zakresie, 

2) udzielanie pomocy uczniowi w nauce poprzez przekazanie informacji o 

tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

3) udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego 

rozwoju, 

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

5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach w uczeniu się i zachowaniu oraz specjalnych 

uzdolnieniach ucznia, 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno – wychowawczej. 

 

7. W zasadach oceniania wewnątrzszkolnego   przyjmuje się w szczególności następujące 

cele: 

 

1) wdrażanie do przestrzegania zasad, norm, reguł, 

2) pobudzenie rozwoju ucznia,  

3) motywowanie,   wzmacnianie i obserwowanie rozwoju ucznia, 

4) sprawdzanie umiejętności i wiadomości, 

5) badanie osiągnięć ucznia w odniesieniu do standardów wymagań 

edukacyjnych i standardów osiągnięć        przedmiotowych, 

6) rozpoznawanie uzdolnień, predyspozycji i zainteresowań: diagnozowanie 

osiągnięć ucznia, 

7) uczenie    systematyczności,    organizowanie uczenia się, 

8) uświadomienie oceniania jako    elementu rzeczywistości, 

9) kształtowanie umiejętności przyjmowania oceny jako informacji zwrotnej,  

10) przygotowanie do samooceny,     ukazywanie mocnych stron, 

11) niwelowanie stresu, 

12) dostarczanie informacji o rozwoju   rodzicom, uczniom i nauczycielom, 



 39   

13) przygotowanie  uczniów do  kolejnych etapów kształcenia, 

14) gromadzenie informacji do oceny końcowej. 

 

8. Formami gromadzenia informacji o uczniach w zakresie oceniania są: 

 

1) pytania zadawane uczniom w czasie zajęć wprowadzających nowy materiał 

nauczania i w czasie zajęć powtórzeniowych przeznaczonych w całości na 

utrwalanie i jednocześnie na kontrolę (kontrola ustna), 

2) polecenia dawane uczniom (wykonywanie zadań, ćwiczeń), które wykonują 

ustnie bądź pisemnie na tablicy lub w zeszycie przedmiotowym, albo 

w zeszycie lub arkuszu ćwiczeń, 

3) wypracowania, dyktanda, sprawdziany, testy, zadania, prace klasowe, 

4) sprawdziany nauczycielskie bądź wystandaryzowane testy osiągnięć 

szkolnych (wewnątrzszkolne badanie osiągnięć uczniów), 

5) testy i ćwiczenia sprawnościowe, 

6) analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych, 

7) samoocena ucznia ustna lub pisemna. 

 

9. Laureaci ostatniego stopnia konkursów przedmiotowych o zasięgu rejonowym oraz 

wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę 

klasyfikacyjną. 

 

10. Przy formułowaniu oceny przez nauczyciela muszą być ponadto spełnione następujące 

wymogi:  

 

1) Jawność - tzn. podawanie uczniom i rodzicom ocen do wiadomości, 

2) Obiektywność - tzn. jasno określone kryteria wymagań na poszczególne 

stopnie (standardy wymagań), 

3) Celowość – tzn. określenie dynamiki rozwoju ucznia (co uczeń osiągnął, 

a nad czym musi jeszcze pracować). 

4) Przestrzegania obowiązujących przepisów prawa (Rozporządzenie MEN w 

sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w 

szkołach publicznych , Statutu szkoły, itp.). 

 

§ 32. Terminy klasyfikacji. 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy, między którymi następują ferie zimowe:  

1) pierwszy okres kończy się w ostatni dzień roboczy wypadający przed 

feriami zimowymi – zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 6 

października 2010 r. ( Dz. U. z 2010 r., nr 186, poz. 1245 ),  nie później 

jednak niż 31 stycznia – wówczas w przedostatnim tygodniu przed 

zakończeniem zajęć dokonywana jest klasyfikacja śródroczna 

 

2) drugi okres kończy się w najbliższy piątek wypadający po dniu 18 czerwca 

– wówczas w przedostatnim tygodniu nauki przed zakończeniem zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych dokonywana jest klasyfikacja roczna 

i końcowa. 
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2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania 

ucznia, oraz ustaleniu – według  skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

 

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

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

według skali, określonej w § 37 ust.1 statutu   

 

4. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

wskazane jest, aby nauczyciel przestrzegał następujących zasad: 

1) 60% wagi oceny śródrocznej lub rocznej powinna wynikać z ocen 

bieżących uzyskanych przez ucznia w sprawdzianach i testach; 

2) 30% z kartkówek i odpowiedzi ustnych; 

3) 10% z pozostałych ocen. 

§ 33. Zadania nauczyciela w zakresie oceniania. 

Zadania nauczyciela w zakresie oceniania polegają na: 

1) formułowaniu wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ustalaniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, 

3) uzasadnianiu ustalonej oceny, 

4) informowaniu uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach 

klasyfikacyjnych, 

5) systematycznym i rytmicznym bieżącym ocenianiu uczniów, 

6) udostępnianiu na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzonych 

i ocenionych pisemnych prac kontrolnych, 

7) dostosowaniu wymagań edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia  na podstawie opinii publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

8) właściwym organizowaniu zajęć edukacyjnych. 

 

§ 34. Obowiązki ucznia w zakresie oceniania. 

W zakresie oceniania uczeń jest zobowiązany do: 

 

1) systematycznego przygotowywania się do zajęć, 

2) systematycznego uczestniczenia w zajęciach, 

3) aktywnego udziału w lekcjach i innych formach zajęć, 

4) napisania każdej pracy pisemnej, 

5) wykonywania zadań domowych, 

6) usprawiedliwiania każdej nieobecności na zajęciach edukacyjnych, 



 41   

7) spełniania wymagań określonych przez nauczyciela, 

8) prowadzenia zeszytu, sporządzania notatek, wypełnianie kart pracy itp., 

9) usprawiedliwiania każdej nieobecności na lekcjach, 

10) przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji 

o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych. 

 

§ 35. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych w I etapie kształcenia. 

1. Formy ocen bieżących i klasyfikacyjnych – dotyczy klasyfikacji  śródrocznej i rocznej 

- obowiązujące w naszej szkole: 

1) W klasach I-III ocena opisowa, 

2) W klasach IV-VI ocena cyfrowa. 

 

2. W klasach I-III ocena  zachowania przyjmuje formę opisową. W ocenie opisowej 

uwzględnia się postępy w edukacji, postępy w rozwoju emocjonalno-społecznym 

i osobiste  osiągnięcia ucznia. 

 

3. Rozróżnia się następujące rodzaje oceniania dziecka: 

1) Ocenianie bieżące podczas każdych zajęć. 

2) Ocenianie śródroczne, roczne i końcowe. 

 

4. W ocenie bieżącej uczeń otrzymuje potwierdzenie tego, co poprawnie wykonał, co 

osiągnął, w czym jest dobry  oraz wskazówki co  poprawić, co udoskonalić, nad czym 

jeszcze popracować. Ocena udzielana jest w formie przybicia pieczątki z odpowiednim 

napisem (stempla), których komplet otrzymuje każdy  nauczyciel prowadzący zajęcia  

w klasach I-III. Obowiązkiem nauczyciela uczącego w danej klasie jest opracowanie 

kryteriów, z którymi zapoznaje rodziców. Ocena bieżąca przyjmuje w naszej szkole  

brzmienie:  

1) ”Wspaniale”, 

2) ”Dobrze”, 

3) ”Musisz jeszcze popracować”. 

 

5. Klasyfikacyjna okresowa ocena opisowa w klasach I – III podsumowuje osiągnięcia 

ucznia odnotowane w szczegółowych informacjach o osiągnięciach ucznia 

i zakończona jest wskazówkami co do form pracy w dalszym etapie. 

 

 

6. Zapoznanie rodziców ze śródroczną  oceną opisową    następuje w szkole, co rodzic 

potwierdza własnoręcznym podpisem. 

 

7. Zapoznawanie rodziców z postępami i trudnościami uczniów  odbywać się będzie 

w formie informacji ustnych przekazywanych  rodzicom z częstotliwością  - co 

2 miesiące, na warunkach określonych w par.26, ust.7. Podstawą do rozmowy staje się 

opis osiągnięć szkolnych ucznia w dzienniku lekcyjnym oraz wytwory  ucznia. 

 

8. Ocena roczna jest informacją o efektach całorocznej pracy. To podsumowanie 

osiągnięć edukacyjnych ucznia  w danym roku szkolnym w formie jednej oceny 

opisowej.  Zapisywana jest w arkuszu ocen oraz na świadectwie szkolnym. 
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9. Klasyfikacja roczna ucznia  z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym  lub znacznym 

w klasach I – III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem 

indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie 

odrębnych przepisów i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

 

10. W klasach I-III nauczyciel może na zakończenie roku szkolnego wręczyć wszystkim 

uczniom dyplomy, w których wypunktuje najważniejsze osiągnięcia dziecka – nawet te 

podstawowe -  poczynione w trakcie kształcenia w danym roku szkolnym. Pozwoli to 

docenić, nagrodzić  i umotywować każde dziecko w klasie. 

 

11. Zasady oceniania religii zawarte są w odrębnych przepisach – rozporządzeniu  MEN 

z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania religii 

w publicznych przedszkolach i szkołach). 

 

12.  Dokumentację oceniania w klasach I-III stanowią: 

1) Szczegółowe informacje o osiągnięciach i postępach w rozwoju ucznia, 

2) Arkusz ocen, 

3) Świadectwo szkolne, 

4) Teczka kart pracy uczniów. 

 

13. Wzór świadectwa dla uczniów klas I-III reguluje rozporządzenie w sprawie zasad 

wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 

szkolnych.  

 

§ 36. Ocenianie zachowania w I etapie kształcenia. 

1. Kryteria oceny zachowania ucznia w klasach I-III obejmują następujące aspekty jego 

postępowania: 

 

1) Systematyczność w nauce,  odrabianie prac domowych, 

2) Punktualność, pracowitość i obowiązkowość, 

3) Przestrzeganie ustalonych zasad zachowania w klasie i szkole, 

4) Umiejętność współpracy z kolegami w zespole, 

5) Umiejętność opanowania swoich emocji takich jak: gniew, kłótliwość, 

złość,   agresja, 

6) Udzielanie pomocy kolegom i koleżankom, 

7) Opiekuńczość w stosunku do ludzi, zwierząt i roślin, 

8) Aktywność w życiu klasy, 

9) Poszanowanie godności innych osób, życzliwość i uprzejmość 

w stosunkach   międzyludzkich, 

10) Troska o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, 

11) Poszanowanie  swojej  i społecznej własności. 

 

2. Ocena  zachowania przyjmuje formę opisową. 
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§ 37. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych w II etapie kształcenia. 

1. W szkole - w klasach IV-VI - obowiązuje  następująca skala ocen bieżących postępów 

ucznia w nauce: 

 

Stopień  Skrót Symbol cyfrowy 

Celujący cel 6 

Bardzo dobry bdb 5 

Dobry db 4 

Dostateczny dst 3 

Dopuszczający dop 2 

Niedostateczny ndst 1 

 

2. Oznaczenia ocen: 

1) Oceny bieżące w dziennikach lekcyjnych notowane są wyłącznie poprzez 

oznaczenia cyfrowe, 

 

2) Oceny śródroczne (w dziennikach zajęć), roczne i końcowe (w dziennikach 

zajęć i arkuszach ocen)  wpisywane są w pełnym brzmieniu. 

 

 

3. Ocenę  zachowania  śródroczną, roczną  i końcową w klasach IV-VI  wystawia się 

w następującej skali: 

 

Stopień Skrót 

Wzorowe wz 

Bardzo dobre bdb 

Dobre db 

Poprawne, pop 

Nieodpowiednie. ndp 

Naganne ng 

 

 

4. Oceny w klasach IV-VI wyrażane w stopniach dzielą się na: 

 

1) Bieżące, określające opanowanie przez ucznia danej wiadomości lub 

umiejętności przewidzianej programem nauczania  w danej klasie. Ustala 

się minimalną liczbę ocen bieżących z zajęć edukacyjnych realizowanych 

w wymiarze  1 godziny tygodniowo w okresie –  średnio 1 ocena na półtora 

miesiąca nauki – tak, aby ocenę  klasyfikacyjną okresową lub roczną można 

było wystawić na podstawie minimum 3 ocen bieżących. Oceny  bieżące 

w klasach IV-VI wpisywane są do dziennika lekcyjnego. Dopuszcza się 

możliwość poszerzenia skali stopni znakami „+” i  „-” (dotyczy wyłącznie 

następujących stopni bieżących: dostateczny, dobry, bardzo dobry). 

 

2) Śródroczne, roczne i końcowe, określające ogólny poziom opanowania 

poszczególnych wiadomości i umiejętności  przewidzianych programem 

nauczania na dany  okres. 
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5. Dopuszcza się stosowanie niekonwencjonalnych sposobów notowania i oceniania 

postępów:  

 

1) Gromadzenie w dzienniku lekcyjnym - w części przeznaczonej do 

odnotowywania uwag o zachowaniu ucznia  - określonej przez nauczyciela 

danego zajęcia edukacyjnego liczby znaków „+” (za przejawy aktywności 

na zajęciach), przeliczanych na koniec okresu na ocenę cząstkową – 

zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów. 

 

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

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

 

 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych  i dodatkowych z zajęć edukacyjnych. 

 

7. Informacje, o których mowa ust. 6 są przekazywane  w formie pisemnej (kserokopia 

wymagań edukacyjnych podpisana przez ucznia i rodzica) lub ustnej. Wówczas: 

1) dokumentację  przekazanych informacji uczniom  stanowi zapis tematu 

zajęć (o zapoznaniu uczniów z wymaganiami edukacyjnymi) w dzienniku 

lekcyjnym, 

2) dokumentację  przekazanych informacji rodzicom stanowi zapis porządku 

zebrania, pod którym rodzice składają podpis. 

 

8. Główny element zasad oceniania wewnątrzszkolnego stanowią standardy wymagań 

edukacyjnych, czyli oczekiwane osiągnięcia uczniów, polegające na celowym, 

skutecznym i świadomym działaniu w określonych sytuacjach, przełożone na 

poszczególne stopnie szkolne dla odpowiednich zajęć edukacyjnych, przedmiotów, 

ścieżek edukacyjnych. 

 

 

9. Nauczyciele, przy formułowaniu wymagań edukacyjnych dla poszczególnych zajęć 

edukacyjnych na kolejnym etapie kształcenia, winni zawrzeć opisy wymagań 

podstawowych oraz pełnych, a także sposób przeliczania spełnionych wymagań na 

poszczególne stopnie szkolne: 

1) Wymagania ponadpodstawowe (możliwe do uzyskania, obejmujące poziom 

nauczania) powinny dobrze odzwierciedlać docelowe pożądane 

kompetencje (wiadomości, umiejętności i postawy), a ich spełnienie na 

poziomie wymaganym dla danego etapu kształcenia powinno wyrażać się 

uzyskaniem przez ucznia oceny bardzo dobrej. Ocena dobra oznacza 

spełnienie wymagań w stopniu pośrednim pomiędzy ponadpodstawowym 

i podstawowym. 

 

2) Wymagania podstawowe (niezbędne do dalszego rozwoju) obejmują 

podstawę programową na poziomie wymaganym dla danego etapu 
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kształcenia, a ich spełnienie powinno wyrażać się uzyskaniem przez ucznia 

oceny dostatecznej. Ocena dopuszczająca oznacza takie braki ucznia 

w spełnieniu wymagań podstawowych, które nie przekreślają jeszcze 

możliwości kontynuacji nauki. 

10. W szkole ustala się następujące ogólne kryteria (poziomy) wymagań edukacyjnych na 

poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej i ocenie 

klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej 

 

 

 

SKALA 

OCEN 

 

ELEMENTY TREŚCI 

NAUCZANIA 

 

OGÓLNE KRYTERIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

UWAGI 

 

d
o
p
u

sz
cz

a
ją

cy
 2

 Niezbędne  w  uczeniu  się danego 

przedmiotu (bloku, dziedziny edu-

kacji); 

Potrzebne w życiu. 

Uczeń ma braki w opanowaniu    

podstaw  programowych, które    

nie przekreślają  możliwości 

uzyskania podstawowej wiedzy 

z danego przedmiotu (bloku  

przedmiotowego) w ciągu dalszej 

nauki; Uczeń   rozwiązuje (wy-

konuje) typowe   zadania 

teoretyczne i praktyczne o  

niewielkim  stopniu trudności. 

 

 

d
o

st
a
te

cz
n

y 
3
 

Najważniejsze w uczeniu się dane-

go przedmiotu (bloku, dziedziny 

edukacji); Łatwe dla ucznia nawet 

mało zdolnego; o niewielkim 

stopniu złożoności, a więc                                

przystępne; Często powtarzające 

się w programie  nauczania; 

Dające   się   wykorzystać   w sytu-

acjach szkolnych i pozaszkolnych; 

Określone programem nauczania 

na poziomie nie przekraczającym 

wymagań zawartych w podstawie 

programowej, Głównie proste, 

uniwersalne umiejętności, 

w mniejszym zakresie 

wiadomości. 

Uczeń opanował wiadomości 

umiejętności określone podstawą 

programową na danym etapie 

nauki (w danej klasie); Uczeń   

rozwiązuje (wykonuje) typowe   

zadania teoretyczne lub praktyczne    

o średnim stopniu trudności. 

Warstwa ta nie 

powinna prze-

kraczać 50% 

treści całego 

programu, tj. 

podstawa pro-

gramowa. 
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d
o

b
ry

 4
 

Istotne w strukturze przedmiotu 

(bloku, dziedziny edukacji);  

Bardziej złożone, mniej przystępne 

aniżeli elementy treści zaliczone 

do wymagań podstawowych;  

Przydatne, ale nie niezbędne 

w opanowaniu treści z danego 

przedmiotu (bloku, dziedziny 

edukacji) i innych przedmiotów 

szkolnych;  

Użyteczne w szkolnej i pozaszkol-

nej działalności; ) zakresie 

przekraczającym wymagania 

zawarte w podstawie progra-

mowej;  

Wymagające umiejętności 

stosowania wiadomości w 

sytuacjach typowych  wg   wzorów   

(przykładów) znanych z lekcji i z 

podręcznika. 

Uczeń   nie opanował  w pełni      

wiadomości i umiejętności 

określonych programem na    

danym etapie (w klasie), ale 

opanował je na poziomie 

przekraczającym   wymagania 

zawarte w podstawie 

programowej; Uczeń poprawnie 

stosuje wiadomości,    rozwiązuje 

(wykonuje) samodzielnie typowe    

zadania teoretyczne lub 

praktyczne. 

Pogłębienie         

i poszerzenie 

wymagań     

podstawowych,    

ale nie    

obejmujące 

całego programu 

nauczania. 

 

b
a

rd
zo

  
 d

o
b
ry

 5
 

Złożone, trudne, ważne do opano-

wania; Wymagające z korzystania 

z różnych źródeł;  

Umożliwiające rozwiązywanie 

problemów;  

Pośrednio użyteczne w życiu 

szkolnym; 

Pełne opanowanie treści programu 

nauczania. 

Uczeń  opanował   pełny zakres 

wiedzy i umiejętności   

określonych programem nauczania 

na danym etapie (w klasie); Uczeń  

sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami , samodzielnie 

rozwiązuje problemy teoretyczne 

i praktyczne ujęte programem 

nauczania, potrafi   zastosować 

posiadaną wiedze do 

rozwiązywania zadań trudnych 

i problemów w nowych 

sytuacjach. 

 

 

ce
lu

ją
cy

 6
 

Stanowiące efekt samodzielnej 

pracy ucznia;  

Wynikające z indywidualnych za-

interesowań;  

Zapewniające pełne wykorzystanie 

wiadomości dodatkowych. 

Uczeń posiada wiedzę  

i umiejętności doskonale 

opanowane z programu   

nauczania danego etapu (klasy) 

samodzielnie i twórczo rozwija 

własne uzdolnienia;  

Uczeń   biegle   posługuje się 

zdobytymi wiadomościami  

w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych 

z programu   nauczania dla danego 

etapu (klasy), proponuje 

rozwiązania nietypowe; lub  

Uczeń osiąga sukcesy w 

konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych lub posiada inne 

porównywalne osiągnięcia. 

 

Mogą wykraczać 

poza opubliko-

wany program 

nauczania. 
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11. Ocena jest jawna zarówno dla ucznia jak i dla rodziców ucznia  (prawnych 

opiekunów).  

 

12. Nauczyciel ustalając ocenę dla ucznia powinien ją uzasadnić. 

13. Szczegółowe wymagania  edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne, wynikające z 

realizowanego programu nauczania opracowują nauczyciele poszczególnych zajęć 

edukacyjnych lub zespoły przedmiotowe, uwzględniając i przestrzegając powyższych 

ustaleń. 

 

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

i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć 

 

15. Nauczyciele są obowiązani 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.  

 

16. Dostosowanie wymagań, o których mowa w ust. 15, może nastąpić na podstawie: 

opinii publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno–pedagogicznych, w tym 

publicznych lub niepublicznych poradni specjalistycznych, o których mowa w ustawie 

o systemie oświaty lub na wniosek zespołu do spraw pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej. 

 

17. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

nauczania indywidualnego, dostosowanie wymagań edukacyjnych może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów (zajęć 

edukacyjnych) przekazują uczniowi i rodzicom dostosowane wymagania edukacyjne 

w formie pisemnej. 

 

18. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub 

technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony 

w tej opinii. 

 

 

19. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony lub zwolniona”   

 

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

poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej zwalnia do 

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

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

z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka  obcego.” 

20a. W przypadku ucznia o którym mowa w ustępie 20, posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie 

z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia” 
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20b. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony lub 

zwolniona” 

 

21. Dyrektor szkoły sprawdza zgodność oceny opisowej w klasach I - III, wymagań 

edukacyjnych w kl. IV-VI szkoły podstawowej z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz przechowuje ich kopie do wglądu dla uczniów i ich rodziców. Dokumenty te 

znajdują się w sekretariacie szkoły. 

 

22. Zasady oceniania religii zawarte są w odrębnych przepisach – rozporządzeniu  MEN 

z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania religii 

w publicznych przedszkolach i szkołach). 

 

 

23. Sposób informowania rodziców uczniów i rodziców o ocenach klasyfikacyjnych: 

1) Na 1 tydzień przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej wszyscy nauczyciele zobowiązani są do ustnego 

poinformowania ucznia, a za jego pośrednictwem rodziców, 

o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych (obowiązkowych i dodatkowych) oraz zachowania. 

2) Na 1 tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest do pisemnego 

poinformowania ucznia, a za jego pośrednictwem również rodziców,  

o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych (obowiązkowych i dodatkowych) oraz  zachowania. 

3) Pismo potwierdzające zapoznanie się ucznia i rodzica z przewidywaną 

oceną roczną włącza się do akt szkoły i przechowuje do końca roku 

szkolnego.. 

 

 

24. O przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej i warunkach poprawy tej oceny 

nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych informują ucznia (ustnie) i jego 

rodziców (pisemnie) na miesiąc przed zakończeniem śródrocznych (rocznych) zajęć 

edukacyjnych.  

 

25. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

 

 

26. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowego zajęcia edukacyjnego nie ma wpływu na promocję do 

klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

 

27. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna z zajęć edukacyjnych może 

być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

 



 49   

§ 38. Warunki i tryb uzyskania rocznych  ocen klasyfikacyjnych  wyższych  niż 

przewidywane z zajęć edukacyjnych (obowiązkowych i dodatkowych) 

 

1. Uczeń starający się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (obowiązkowych, dodatkowych) zobowiązany 

jest wystąpić na piśmie do nauczyciela przedmiotu ze wskazaniem stopnia, o który się 

ubiega. 

2. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę z zajęć edukacyjnych 

(obowiązkowych, dodatkowych), jeżeli w wyznaczonym przez nauczyciela terminie 

(do ostatniego roboczego dnia poprzedzającego posiedzenie klasyfikacyjne rady 

pedagogicznej) napisze test sprawdzający przygotowany przez nauczyciela 

i zatwierdzony przez dyrektora,   na poziomie przewidzianym na dany stopień. 

 

§ 39. Sprawdziany wiadomości i umiejętności 

1. Sprawdziany wiadomości i umiejętności. Dla zapobieżenia przeciążeniu ucznia, 

samodzielne prace pisane w szkole dzielą się na: 

 

1) kartkówki – które trwają nie dłużej niż 20 minut (sprawdzają wykonanie 

zadania domowego, przygotowanie do lekcji),  nie obejmują więcej niż 3 

ostatnio omawiane tematy; mogą być przeprowadzane bez wcześniejszej 

zapowiedzi przez nauczyciela, jednak nie częściej niż na 3 przedmiotach 

w ciągu dnia. Nauczyciel z kartkówki wpisuje do dziennika ocenę 

długopisem w kolorze zielonym. 

 

2) sprawdziany z działu nauczania - przeprowadzane są wtedy, kiedy 

nauczyciel uprzedza uczniów przed rozpoczęciem realizacji danego działu, 

że zakończy się on sprawdzianem. Realizacja działu powinna zakończyć się 

lekcją powtórzeniową. W jednym tygodniu nie może być przeprowadzone 

więcej niż 2 sprawdziany z działu nauczania. Sprawdzian nie powinien być 

organizowany w poniedziałek – chyba, że jest to przedmiot realizowany 

w wymiarze 1 godziny tygodniowo – właśnie w poniedziałek. Nauczyciel 

ze sprawdzianu z działu nauczania wpisuje do dziennika ocenę długopisem 

w kolorze czerwonym. 

 

3) sprawdziany okresowe lub roczne - powinny zostać przez nauczyciela 

zapowiedziane 14 dni wcześniej. W ciągu jednego tygodnia nie powinno się 

organizować w klasie więcej niż 2 sprawdziany okresowe (roczne). 

Nauczyciel ze sprawdzianu  okresowego lub rocznego wpisuje do dziennika 

ocenę długopisem w kolorze  czerwonym. 

 

2. Ustalenia dotyczące przeprowadzania sprawdzianów  wiadomości: 

 

1) uczeń nieobecny na sprawdzianie musi napisać go  

       w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, 

2) uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn losowych jest klasyfikowany 

na podstawie ocen bieżących, 
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3) uczeń, który  nie napisze sprawdzianu w terminie dodatkowym, może 

zostać odpytany (ustnie lub pisemnie) z przewidzianego sprawdzianem 

zakresu wiedzy i umiejętności - bez zapowiedzi, 

4) uczeń ma możliwość poprawienia każdej oceny ze sprawdzianu z działu 

nauczania, okresowego i rocznego w okresie  do 2 tygodni w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela (poprawa jest możliwa tylko 1 raz). Dla 

„kartkówek" nie  przewiduje się poprawiania oceny 

5) ocena uzyskana podczas poprawy pracy klasowej lub sprawdzianu 

wpisywana jest  się do dziennika lekcyjnego obok pierwszego stopnia 

uzyskanego z tego sprawdzianu lub pracy klasowej 

6) nauczyciel podczas każdej pracy klasowej ma obowiązek podać kryterium 

oceny tej pracy  tj. liczbę punktów za poszczególne zadania czy polecenia 

oraz liczbę punktów wymaganych do otrzymania każdej oceny, 

7) nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeżeli 

stwierdzi, na podstawie zachowania ucznia, niesamodzielność jego pracy. 

Stwierdzenie faktu odpisywania podczas pracy klasowej może być 

podstawą ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej, 

8) na koniec I okresu (roku szkolnego) nie przewiduje się sprawdzianu 

zaliczeniowego, 

9) na wynik sprawdzianu z działu nauczania lub sprawdzianu okresowego 

(rocznego) uczeń nie powinien czekać dłużej niż 1 tydzień. 

 

3. Sprawdziany wiadomości i umiejętności uczniów przechowywane są w szkole przez 

okres 1 roku po ukończenia przez ucznia danego etapu nauczania. Sprawdzone 

i ocenione prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania mogą zostać 

udostępnione do wglądu uczniom i rodzicom w sekretariacie szkoły lub u nauczycieli  

realizujących dane  zajęcia edukacyjne. 

§ 40. Promocja i ukończenie szkoły. 

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej,  z zastrzeżeniem ust.4a i 4b. 

 

2. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w planie 

nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne  wyższe od stopnia niedostatecznego, 

z zastrzeżeniem par.42. 

 

 

3. Uczeń, który nie spełnia warunków określonych w ust. 1 i 2 nie otrzymuje promocji 

i powtarza tę samą klasę, z zastrzeżeniem par.42. 

3a. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

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

dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania” 

 

4a. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy 

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

opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II 

szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 
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4b.W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

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

zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

 

 

5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji okresowej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę 

uzupełnienia braków w formach określonych w § 24 ust. 4 statutu. 

 

6. W wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych nauczyciele 

powinni oprócz kryteriów na poszczególne stopnie zawrzeć niezbędne minimum 

osiągnięć przewidzianych w podstawie programowej,  koniecznych  do opanowania 

przez ucznia na ocenę pozytywną (dopuszczającą). 

 

 

7. W przypadku, gdy uczeń uzyska średnią ocen  ze wszystkich  obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych co najmniej  4,75 oraz co najmniej  bardzo dobrą  ocenę zachowania, 

otrzymuje promocję z wyróżnieniem. Fakt ten zostaje odnotowany w arkuszu ocen 

w formie zapisu promowany z wyróżnieniem . 

8. Uczeń kończy szkołę podstawową: 

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

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej, roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 

programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej; 

2) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego, o którym mowa 

w rozporządzeniu MEN, w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.  

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

końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

§ 41. Egzamin klasyfikacyjny. 

 

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

 

 

2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

 



 52   

3. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 

lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza 

szkołą. 

4a Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4  nie 

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

muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych 

 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły 

w składzie: 

 

1) dyrektor szkoły jako przewodniczący, 

 

2) nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń nie jest klasyfikowany, 

 

 

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

technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych 

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

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

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły 

9. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana” 

 

§ 42. Egzamin poprawkowy. 

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

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.  

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

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

informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania 

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

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się 

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

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

lutego.” 
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4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą: 

2) Dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji, 

 

3) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

 

4) Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji. 

 

3) Nauczyciel, o którym mowa w  ust. 4, pkt. 2 może być zwolniony z udziału 

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę 

egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

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

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

 

4) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik 

egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się 

pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. 

 

 

5) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły. 

 

6) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji  

i powtarza klasę, z uwzględnieniem ust.9. 

 

 

7) Uwzględniając możliwości edukacyjne  ucznia szkoły podstawowej, rada 

pedagogiczna może jeden raz w czasie trwania nauki w II etapie kształcenia  

promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć 

edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są 

zgodne ze szkolnym planem  nauczania, realizowanym w klasie 

programowo wyższej. 

 

8) Przypadki, w których rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

1) zdarzenie losowe, które mogło mieć znaczący wpływ na wyniki edukacyjne 

ucznia, 

2) trudna sytuacja rodzinna ucznia, 

3) stan zdrowia ucznia, który uniemożliwił sprostaniu wymaganiom 

edukacyjnym, 

4) orzeczenie (opinia) poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
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§ 43. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.  

1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu 

opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą 

przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych 

w odrębnych przepisach.  

 

 

2. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  

 

3. Za organizację i przebieg sprawdzianu szkole odpowiada przewodniczący szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.  

 

4. Sprawdzian składa się z dwóch części: język polski i matematyka  trwa 80 minut, język 

obcy nowożytny trwa 45 minut, pisany w tym samym dniu.  

 

5. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu 

w ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu 

w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do 

dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.  

 

6. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego 

roku, powtarza ostatnią klasę  szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu 

w następnym roku 

 

7. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzaniu nie 

odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

 

8. Szczegółowe zapisy dotyczące warunków i trybu przeprowadzania sprawdzianu 

reguluje rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w 

szkołach publicznych. 

 

§ 44.Ocenianie zachowania w II etapie kształcenia. 

 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania uwzględnia w szczególności:  

 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

5) dbałość o bezpieczeństwo  i zdrowie własne oraz innych osób, 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 
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2. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny  ucznia z zajęć edukacyjnych, 

promowania do klasy następnej lub ukończenia szkoły. 

 

3. Zachowanie ucznia Szkoły Podstawowej w Janczowej oceniane jest według pięciu 

kryteriów, dwa razy w ciągu roku (ocena śródroczna i roczna). 

 

4. Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest: 

1) Zapoznanie się z opinią nauczycieli o zachowaniu ucznia – dokumentację  

stanowi zapis dokonany przez każdego nauczyciela uczącego w tej klasie  

w NOTATKACH dziennika lekcyjnego , 

2) Wysłuchanie opinii ocenianego ucznia  oraz pozostałych  uczniów z klasy  - 

dokumentację stanowi wpis tematu zajęć w dzienniku lekcyjnym (np. 

Oceniamy nasze zachowanie) i opinia pisemna ucznia o jego zachowaniu, 

przechowywana w dokumentacji szkoły. 

3) Podsumowanie uwag za zachowania pozytywne i negatywne odnotowane w 

NOTATKACH dziennika klasowego przez wychowawcę dla każdego 

ucznia 

4) Wystawienie oceny zachowania w terminie, o którym mowa w par.37, 

ust.23. w oparciu o ustęp 9 niniejszego rozdziału. 

5. Ilość uzyskanych przez ucznia uwag pozytywnych i negatywnych stanowi podstawę do 

wystawienia przez wychowawcę oceny zachowania. 

5a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u  którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

6. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje  uczniów i rodziców o: 

1) zasadach ustalania oceny z zachowania, 

2) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej  niż przewidywana rocznej  ocenie 

klasyfikacyjnej   zachowania. 

         Dopuszcza się przekazanie informacji na zebraniu ogólnym rodziców. 

 

7. Dokumentację czynności wychowawcy klasy, o której mowa w ust. 6 stanowi zapis 

tematu lekcji w dzienniku lekcyjnym (uczniowie), lista obecności rodziców na 

zebraniu (rodzice) i wpis tematyki zebrania w dzienniku lekcyjnym. 

 

8. Zapoznanie rodziców z zasadami oceniania zachowania może być dokonane przez 

dyrektora szkoły w czasie zebrania ogólnego na początku roku szkolnego (najpóźniej 

do 15 września ). Wówczas dokumentację stanowi wpis do tematyki zebrań 

z rodzicami w dzienniku lekcyjnym. 

 

9.  Kryteria oceniania zachowania 

 

 

1)  W poszczególnych obszarach zachowania ucznia mogą być uwzględniane następujące 

uwagi:



 

 

Kryterium 

 

Pozytywne postawy Negatywne zachowania 

Wywiązywanie 

się z 

obowiązków 

ucznia 

 Przynoszenie materiałów 

i pomocy dodatkowych 

do lekcji 

 Dbałość o mienie własne 

i szkolne 

 Dbałość o ład i porządek 

na miejscu pracy, w 

klasie 

 Wysoka frekwencja 

ucznia 

- 100 

- 95 

- 90 

 

 Pozytywna opinia 

każdego nauczyciela 

 Nieprzygotowanie do lekcji, 

zapominanie przyborów czy 

podręczników 

 Lekceważący stosunek do 

obowiązków szkolnych i 

szkoły 

 Świadome niszczenie 

zeszytów czy przyborów 

 Nieusprawiedliwione 

spóźnienia 

 Nieusprawiedliwiona 

nieobecność na lekcji 

 Odpisywanie zadań 

domowych 

 Brak dbałości o ład i 

porządek w klasie 

 Brak dbałości o własny 

wygląd i strój 

Postępowanie 

zgodne z 

dobrem 

szkolnej 

społeczności, 

dbałość o 

honor i 

tradycje szkoły 

 Udział w akademiach i 

konkursach szkolnych 

 Systematyczna praca w 

kołach zainteresowań 

 Udział w konkursach na 

wyższych szczeblach niż 

szkolny 

 Odpowiedzialność w 

pełnieniu funkcji w klasie 

lub szkole 

 Pełnienie dyżurów 

szkolnych i klasowych 

 Aktywność w 

podejmowaniu prac 

społecznych na rzecz 

szkoły lub klasy 

 Angażowanie się w pracę 

na rzecz środowiska w 

uzgodnieniu z 

nauczycielem 

 Uchylanie się od 

uczestnictwa w akademiach i 

uroczystościach szkolnych 

 Przywłaszczenie cudzego 

mienia 

 Świadome niszczenie mienia 

 Niezmienianie obuwia przy 

wejściu 

 Zbyt wczesne przychodzenie 

do szkoły lub pozostawanie 

po lekcjach bez zgody 

nauczyciela 

Dbałość o 

piękno mowy 

ojczystej, 

stosunek do 

agresji i 

przemocy 

 Reakcja na przejawy 

złego zachowania 

kolegów 

 Podejmowanie działań 

popularyzujących piękno 

mowy ojczystej 

 Podejmowanie działań 

służących zwalczaniu 

przezwisk uczniowskich 

 Używanie wulgarnych słów 

 Wzajemne przezywanie się 

 Stosowanie przemocy wobec 

młodszych 

Dbałość o 

bezpieczeństwo 

i zdrowie swoje 

 Zdyscyplinowane 

zachowanie na 

wycieczkach i wspólnych 

 Świadome narażanie na 

niebezpieczeństwo siebie lub 

innych np. gdy gra w piłkę, 
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i innych wyjściach ze szkoły 

 Zachowuje się na 

przerwach w sposób 

zapewniający 

bezpieczeństwo własne i 

innych 

 Przestrzega norm 

wyznaczonych przez 

szkołę w zakresie gier 

sportowych, jazdy 

rowerem, zabawy na 

placu zabaw  

jeździ rowerem w sposób 

niebezpieczny 

 Brak dbałości o wygląd 

zewnętrzny, higienę osobistą 

 Nieodpowiednie zachowanie 

na wycieczkach i innych 

wspólnych wyjściach ze 

szkoły 

Godne i 

kulturalne 

zachowanie w 

szkole i poza 

nią 

 Dbałość o czystość w 

szkole, wokół szkoły, w 

środowisku 

 Noszenie odpowiedniego 

stroju na szkolne 

uroczystości, schludny 

wygląd, przestrzeganie 

norm zachowania ucznia- 

(malowanie, farby na 

włosach) 

 Próby oszukiwania w 

środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym 

 Zaśmiecanie szkoły i 

środowiska 

 Niszczenie kwiatów i 

krzewów 

 Nieodpowiedni strój lub 

zachowanie na 

uroczystościach szkolnych 

 Niewłaściwe zachowanie w 

miejscach publicznych 

Okazywanie 

szacunku 

dorosłym i 

kolegom 

 Okazywanie szacunku 

dorosłym 

 Uzgodniona z 

wychowawcą pomoc 

osobie starszej i samotnej 

 Podejmowanie akcji 

charytatywnych za 

wiedzą wychowawcy 

 Nierespektowanie zasad 

grzecznościowych  

 Nieodpowiednie zachowanie 

w stosunku do kolegów czy 

dorosłych 

  

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 45.Tryb odwoławczy od rocznej oceny klasyfikacyjnej wystawionej w sposób 

         niezgodny z przepisami prawa. 

 

1. Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) mogą w terminie do 7 dni po zakończeniu 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona  

w trybie niezgodnym z przepisami prawa. 

 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie 

pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji.  

 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1przeprowadza się nie później niż w terminie 5 

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

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami” 

. 

 

4. W skład komisji wchodzą: 

       1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący 

takie same zajęcia edukacyjne; 

 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor  szkoły – jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole 

e) psycholog, jest zatrudniony w szkole 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

g) przedstawiciel rady rodziców. 

 

3) Ustalona przez komisję 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 

niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

4)Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu 
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poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna.  

 

5)Pozostałe regulacje dotyczące  zgłoszenia przez uczniów lub rodziców (prawnych 

opiekunów) zastrzeżeń dotyczących niezgodnego z przepisami prawa trybu 

ustalania rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych lub rocznej 

klasyfikacyjnej oceny z zachowania reguluje rozporządzenie MEN w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

 

§ 46. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena  zachowania. 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena  zachowania  - 

w przypadku, gdy zgodnie z trybem i terminem przewidzianym w par.37, ust.24 

wychowawca klasy powiadomi ucznia i rodzica o przewidywanej rocznej ocenie  

zachowania, a uczeń  lub rodzic będzie pisemnie wnioskował o wyższy stopień 

wówczas: 

 

1) wychowawca wspólnie z uczniem dokona analizy zapisów dotyczących 

kryteriów  oceny z  zachowania, o której uzyskanie uczeń się ubiega, 

2) następnie - również wspólnie z uczniem - ponownie dokonają analizy 

zapisów uwag o zachowaniu znajdujących się w dzienniku lekcyjnym, 

3) wychowawca,  na wniosek samorządu klasowego, przedstawia Radzie 

Pedagogicznej na posiedzeniu klasyfikacyjnym prośbę samorządu 

o podwyższenie oceny ucznia. 

4) jednogłośne poparcie Rady Pedagogicznej pozwala na podwyższenie oceny 

zgodnie z prośbą 

 

 

 

Rozdział  X. Uczniowie szkoły. 

 

 

 

§ 47. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od 

         kary 

1. Nagrody stosowane w szkole wobec uczniów: 

1) pochwała wychowawcy klasy, dyrektora szkoły – na forum klasy, szkoły, 

rodziców, 

 

2) dyplom lub nagroda rzeczowa za 100% frekwencję (dopuszcza się 5 godzin 

nieobecności  usprawiedliwionych na zajęciach w ciągu okresu z przyczyn 

losowych), 

 

3) dyplom lub nagroda rzeczowa – za uzyskanie na koniec roku z  wszystkich 

zajęć edukacyjnych ocen min. bardzo dobrych oraz oceny  wzorowej 

zachowania, 
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2. Fakt udzielenia nagrody wymienionej w ust.1 pkt.1 odnotowany zostaje w dzienniku 

lekcyjnym w części przeznaczonej do dokumentowania uwag o zachowaniu uczniów 

i jest przez wychowawcę klasy uwzględniany przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej  

zachowania. 

 

2a. Tryb i zasady przyznawania listu gratulacyjnego dla rodziców: 

1) List gratulacyjny przyznaje się rodzicom uczniów na zakończenie roku 

szkolnego, 

2) Z wnioskiem o przyznanie listu gratulacyjnego występują wychowawcy 

klas, 

3) Wychowawcy klas zgłaszają wnioski do dyrektora szkoły na trzy dni przed 

  klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, 

4) Dyrektor szkoły przedstawia je radzie pedagogicznej na klasyfikacyjnym 

posiedzeniu do zatwierdzenia, 

5) Zatwierdzone wnioski stanowią podstawę do wypisania listów 

gratulacyjnych, 

6) Listy gratulacyjne są wręczane rodzicom uczniów przez dyrektora szkoły 

w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

7) Kryteria przyznawania listu gratulacyjnego: 

a) wzorowa kultura osobista nie budząca żadnych zastrzeżeń oraz zaangażowanie 

społeczne w klasie i szkole potwierdzona  wzorową oceną zachowania, 

b) wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych  - oceny co najmniej bardzo dobre 

z wszystkich zajęć edukacyjnych, 

c) list gratulacyjny rodzicom może być również przyznany w przypadku,  jeżeli uczeń 

nie spełnia warunków określonych w par.47, ust.2a, pkt.7, lit. a i b, ale   osiągnął 

wysokie wyniki w konkursie przedmiotowym, artystycznym, sportowym promując 

działania szkoły w środowisku lokalnym; w takim przypadku decyzję w tej sprawie 

podejmuje rada pedagogiczna w drodze głosowania.  

 

3. Kary stosowane w szkole wobec uczniów, którzy nie stosują się do zapisów zawartych 

w statucie szkoły: 

 

1) upomnienie wychowawcy klasy, następnie dyrektora szkoły – udzielona 

indywidualnie: 

 

a) na forum klasy,   

b) na forum wszystkich uczniów, 

 

2) nagana wychowawcy klasy, następnie dyrektora szkoły – udzielona 

indywidualnie: 

 

a) na forum klasy,   

b) na forum wszystkich uczniów, 
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3) zawieszenie w prawach do udziału  w zajęciach pozalekcyjnych – np. 

w wycieczkach, do reprezentowania szkoły na zewnątrz – np. zakaz udziału 

w konkursach, zawodach, 

 

 

4. Fakt udzielenia kar wymienionych w ust. 3 odnotowany zostaje w dzienniku lekcyjnym 

w części przeznaczonej do dokumentowania uwag o zachowaniu uczniów i jest przez 

wychowawcę klasy uwzględniany przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej  

zachowania. 

  

5. Udzielenie kary, o której mowa w ust. 3 ma wpływ na ocenę  klasyfikacyjną 

zachowania – uczeń, który otrzymał naganę dyrektora szkoły, nie może uzyskać 

klasyfikacyjnej oceny zachowania wyższej niż dobra. 

 

6. Sposób odwoływania się od kary: uczeń lub rodzic zgłasza pisemny wniosek do Rady 

Pedagogicznej. Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego 

podejmuje decyzję, która może: 

 

1) podtrzymać zastosowana karę, 

 

2) anulować karę. 

 

7. Decyzja Rady Pedagogicznej podejmowana jest zwykła większością głosów. Od 

uchwały Rady Pedagogicznej odwołanie nie przysługuje. 

§ 48. Przypadki, w których dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty 

         z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

 

1. Uczeń może zostać przeniesiony do innej szkoły. Przypadki, w których dyrektor szkoły 

może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły 

mogą być następujące: 

 

1) narkotyzowanie, 

 

2) spożywanie alkoholu, 

 

3) wandalizm, 

 

4) wejście w konflikt z prawem potwierdzony dokumentacją policji. 

 

2. Wniosek taki może dyrektor szkoły złożyć tylko wówczas, gdy wszelkie sposoby 

zmiany wymienionych wyżej negatywnych zachowań ucznia nie przynoszą 

oczekiwanych rezultatów.   

 

3. Przeniesienie ucznia do innej szkoły  następuje po podjęciu uchwały przez radę 

pedagogiczną oraz pozytywnie rozpatrzonym wniosku przez kuratora oświaty. 
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§ 49. Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo. 

1. Szkoła zapewnia uczniom w czasie pobytu w szkole bezpieczeństwo, ochronę przed 

przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej 

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki obiekt  i teren 

szkolny objęty jest nadzorem kamer CCTV. 

 

2. Za  bezpieczeństwo uczniów przebywających w szkole odpowiada dyrektor szkoły 

i nauczyciele. 

 

3.  W szkole może  działać świetlica szkolna. Na podstawie przeprowadzonej wśród 

rodziców diagnozy potrzeb dyrektor szkoły występuje  z wnioskiem do organu 

prowadzącego, który podejmuje decyzję i przydziela stosowną do potrzeb 

i możliwości tygodniową liczbę godzin na zajęcia świetlicowe. 

 

1) Celem ogólnym świetlicy jest  zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka , jego 

zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły.  

       2) Cele szczegółowe:           

a) Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych szkoły. 

b) Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania 

u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej (odpowiednie 

zachowanie w szkole, w domu i środowisku lokalnym) 

c) Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej 

i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

d) Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, 

wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.  

e) Rozbudzanie i rozwój zainteresowań i zdolności oraz dociekliwości 

poznawczej. 

f) Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej oraz kształtowanie 

wrażliwości uczuciowej uczniów. 

g) Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, budowanie motywacji do 

zachowań  prozdrowotnych. 

        3)Zadania świetlicy:                                                                          

a) Zapewnienie wychowankom opieki w godzinach ustalonych w porozumieniu 

z rodzicami. 

b) Wytwarzanie dobrego klimatu do nawiązywania kontaktów dziecka 

z nauczycielem. 

c) Niesienie pomocy w uzupełnianiu braków wychowania rodzinnego 

i środowiskowego. 

d) Opieka, pomoc i rada w każdej sytuacji, która przysparza dzieciom istotnych 

trudności. 

e) Organizowanie odpoczynku czynnego, ruchu (jeśli to możliwe na świeżym 

powietrzu). 

f) Organizowanie nauki i właściwej pomocy, tak aby całość zadań domowych 

wychowankowie objęci pomocą wykonywali na miejscu. 

g) Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań poprzez dostarczanie okazji do 

różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, dramatycznej). 



 63   

h) Organizowanie konkursów świetlicowych i szkolnych dających możliwość 

szerszego udziału wychowanków w życiu szkoły oraz prezentacji na forum 

szkoły. 

i) Stała systematyczna współpraca z rodzicami, wychowawcami  

j) Udział świetlicy w życiu społecznym szkoły i środowiska lokalnego 

4) Procedury zgłaszania dzieci do świetlicy szkolnej. 

a) Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ 

prawnych opiekunów (Deklaracja  zgłoszenia do świetlicy), składanego corocznie u 

dyrektora  szkoły.  

b) Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice / prawni opiekunowie 

w terminie do 30 kwietnia roku poprzedzającego dany rok szkolny.  

c) Nabór pierwszoklasistów  do świetlicy odbywa się w terminie do 20 czerwca roku 

poprzedzającego dany rok szkolny.   

d) Rodzice / prawni opiekunowie mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach 

w uzasadnionych przypadkach.  

e) Z uwagi na małą liczbę dzieci w szkole do świetlicy szkolnej przyjmowane są wszystkie 

dzieci, których rodzice deklarują taką potrzebę. 

 

5) Nauczyciel świetlicy prowadzi dokumentację pracy świetlicy zgodnie z odrębnymi 

przepisami.   
 

4. Opiekę nad uczniem przebywającym na terenie szkoły sprawują  nauczyciele i inni 

jej pracownicy . 

 

1) Za bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji odpowiedzialny jest nauczyciel 

prowadzący zajęcia dydaktyczne. 

2) Nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza, czy miejsce ich prowadzenia nie 

stwarza zagrożenia dla uczniów. 

3) Dostrzeżone zagrożenie musi być usunięte lub zgłoszone dyrekcji. 

4) W pracowniach i salach lekcyjnych o zwiększonym ryzyku wypadku 

(pracownia informatyczna, hol, korytarz) musi być opracowany regulamin 

zawierający zasady bezpieczeństwa, umieszczony w widocznym miejscu, 

z którym uczniowie są zapoznawani każdorazowo na początku roku 

szkolnego. Fakt ten jest odnotowywany w dzienniku lekcyjnym. 

5) W pomieszczeniach, o których mowa w ust 4 uczniowie nie mogą przebywać 

bez opieki nauczyciela. 

6) Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw odpowiada nauczyciel 

sprawujący dyżur na określonym terenie (z uwzględnieniem toalet, wnęk, 

schodów, szatni) zgodnie z harmonogramem dyżurów 

7) Dyżur rozpoczyna się o godz. 7.45 i trwa do zakończenia zajęć. 

8) Dyżurujący nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia 

dyrektora szkoły o zauważonym wypadku albo zagrożeniu dla zdrowia lub 

życia uczniów. 

9) Za niedopełnienie obowiązków dyżurujący nauczyciel ponosi 

odpowiedzialność dyscyplinarną, służbową i karną. 

10) Uczniowie mogą podczas przerw międzylekcyjnych przebywać na placu 

przyszkolnym pod opieką dyżurującego nauczyciela, jeśli warunki pogodowe 

dopuszczają taką możliwość. 
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11) Za bezpieczeństwo uczniów na boisku szkolnym w czasie przerw 

międzylekcyjnych odpowiedzialny jest nauczyciel pełniący dyżur na boisku 

a w czasie zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno - 

wychowawcze. 

12) Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie 

wycieczek organizowanych przez szkołę odpowiadają nauczyciele szkoły 

oraz rodzice, którzy pisemnie zobowiązali się do sprawowania opieki. 

13) Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami na zajęcia obowiązkowe 

i nadobowiązkowe  poza teren szkolny, w obrębie tej samej lub innej 

miejscowości szkoła zapewnia opiekę zgodnie z odrębnymi przepisami.  

14) Każde wyjście jest zgłaszane dyrektorowi lub wicedyrektorowi  i odnotowane 

w zeszycie wyjść ze szkoły. 

15) Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć obowiązkowych 

i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów 

sportowych odpowiada nauczyciel aktualnie sprawujący opiekę nad grupą. 

16) Ćwiczenia są przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń 

zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących. Uczniowie, którzy nie 

ćwiczą podczas zajęć, pozostają w sali gimnastycznej pod opieką nauczyciela 

prowadzącego zajęcia z wychowania fizycznego. 

17) Szkoła zapewnia opiekę w ramach planowych zajęć pozalekcyjnych, 

prowadzonych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

18) Pozostanie w szkole po zakończeniu zajęć obowiązkowych lub 

nadobowiązkowych jest możliwe tylko pod opieką nauczyciela, 

wychowawcy lub innego pracownika prowadzącego zajęcia w uzgodnieniu 

z wychowawcą lub dyrekcją szkoły. 

19) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci, które 

samowolnie pozostały w szkole po zakończeniu swoich planowych zajęć. 

20) Imprezy organizowane w szkole w szczególności dyskoteki i inne zabawy 

odbywają się wyłącznie dla dzieci lub młodzieży szkolnej przy drzwiach 

zamkniętych, chyba że wychowawca oddziału uzgodni z dyrekcją inną formę. 

Na zajęciach tych sprawdzana jest lista obecności uczestników. 

21)Uczniowie, których rodzice  wnioskują o zwolnienie ich dzieci z  lekcji 

religii, jeśli wypada ona w środku zajęć (nie odbywa się na pierwszej lub 

ostatniej lekcji) są na stałe przypisani na ten czas do innej klasy, świetlicy 

szkolnej lub biblioteki i w dzienniku tej klasy odnotowywana jest ich 

frekwencja 

 

5. W trosce o ochronę dzieci przed przemocą i innymi przejawami patologii społecznej, na    

terenie szkoły nie mogą przebywać osoby z zewnątrz  - za wyjątkiem rodziców. 

 

6. Warunki bhp jakie powinny spełniać pomieszczenia szkolne regulują odrębne przepisy. 

 

7. Nauczyciel w czasie dyżuru międzylekcyjnego: 

1) Nauczyciel pełniący dyżur: 

a) odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w rejonie dyżurowania; 

b) zwraca uwagę na ład i porządek; 

c) nie dopuszcza do niebezpiecznych zabaw. 

2) Nauczyciel dyżurujący eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu 

i życiu uczniów, wydaje zakazy i kontroluje ich wykonanie: 
 

a) zabrania biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach 

zewnętrznych   i w sanitariatach; 

b) zabrania siadania na parapetach, wychylania się przez okna, 

wychodzenia i wchodzenia przez okna, biegania po korytarzu 
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w sposób stwarzający zagrożenie dla innych, podstawiania nóg, 

zaczepek prowokujących do bójek, itp.; 

c) zakazuje samowolnego przemieszczania się uczniów i zespołów 

klasowych  z wyznaczonych  do spędzania przerw  rejonów do 

innych miejsc; 

d) nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego 

(sklep, ulica, boisko, dom itp.); 

e) natychmiast reaguje na wszelkie przejawy niesubordynacji 

w zachowaniu dzieci i młodzieży przebywającej na przerwach; 

f) szczególną uwagę zwraca na pomieszczenia WC i umywalni; 

g) zwraca uwagę i reaguje na obecność osób obcych; 

h) sprawdza czy podczas przerw uczniowie nie przebywają w klasach, 

a drzwi klasy są zamknięte na klucz. 

 

3) Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się takimi 

sprawami jak: prowadzenie rozmów z rodzicami, nauczycielami 

dyżurującymi czy innymi osobami oraz czynnościami, które przeszkadzają 

w rzetelnym pełnieniu dyżurów. 

4) Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia 

zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora. 

5) Nauczyciel ma obowiązek równocześnie z dzwonkiem znaleźć się na 

miejscu pełnienia dyżuru  i opuścić je po dzwonku na lekcję sprawdzając 

stan rejonu, w którym dyżurował (ład, porządek itp.). 

6) Nauczyciel dyżurujący zwraca uwagę na stan urządzeń i zagrożenia pod 

kątem bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. Zauważone zagrożenia, których 

nie jest w stanie sam usunąć natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły. 

7) Przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest do sprawdzenia swojego 

miejsca pracy pod względem bhp. 

8) Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrektorowi szkoły fakt zaistnienia 

wypadku i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej 

pomocy i zapewnienia dalszej opieki poszkodowanemu oraz zabezpieczenia 

miejsca wypadku. 

9) Pozostałe postanowienia  dotyczące dyżurów są zapisane w regulaminie  

pełnienia dyżurów. 

§ 50. Prawa ucznia. 

1. Uczeń ma prawo: 

 

1) do swobodnego wyrażania własnych  poglądów we wszystkich sprawach 

dotyczących dziecka, w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, 

w  formie artystycznej lub z wykorzystaniem każdego innego środka 

przekazu, 

 

2) do swobody myśli, sumienia i wyznania – jeżeli nie narusza to dobra innych 

osób, 

 

3) do ochrony przed ingerencją w sferę jego życia prywatnego, rodzinnego lub 

domowego; przed ingerencją w  korespondencję, 

 

4) do ochrony przed  wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, 
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5) w przypadku niepełnosprawności – do skutecznego dostępu do oświaty, 

 

6) do nauki opartej na zasadzie równych szans, 

 

7) do wypoczynku i czasu wolnego, 

 

8) do ochrony przed nielegalnym używaniem środków narkotycznych 

i substancji psychotropowych,  

 

9) do nauki opartej na: 

a) rozwijaniu w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz 

zdolności umysłowych i fizycznych dziecka, 

 

b) rozwijaniu w dziecku szacunku dla praw człowieka i podstawowych 

swobód oraz zasad zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych, 

 

c) rozwijaniu u dziecka szacunku dla jego rodziców, jego tożsamości 

kulturowej, języka i wartości, wartości narodowych kraju, w którym 

mieszka, jak i dla innych kultur, 

 

d) przygotowaniu dziecka do odpowiedniego życia  w wolnym 

społeczeństwie, w duchu zrozumienia i tolerancji,  

 

e) rozwijaniu u dziecka poszanowania środowiska naturalnego. 

 

2. Oprócz tego uczeń ma prawo do: 

 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami 

higieny umysłowej, 

 

2) opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa,  

 

3) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów 

kontroli w nauce, 

 

4) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

 

5) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, 

 

6) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych, 

księgozbioru bibliotecznego podczas zajęć pozalekcyjnych, szkolnych 

i pozaszkolnych na zasadach ustalonych w szkole, 

 

7) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządu uczniowskiego. 

 

3. Tryb składania skarg w przypadku naruszania praw ucznia: uczeń lub rodzic składa 

pisemną skargę w takim przypadku do: 

 

1) wychowawcy klasy, 

 

2) nauczyciela, 

 

3) dyrektora szkoły, 
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4) samorządu uczniowskiego, 

 

5) rady pedagogicznej. 

 

4. Osoby i organy szkoły, wymienione w ustępie 3 pkt 1- 4, przekazują niezwłocznie 

skargę do rozpatrzenia radzie pedagogicznej 

5. Każda skarga musi zostać rozpatrzona w ciągu 14 dni. Organem powołanym do 

rozpatrywania skarg na nieprzestrzeganie praw ucznia jest rada pedagogiczna, 

a w szczególności jej przewodniczący - dyrektor szkoły, który po zapoznaniu się z jej 

opinią podejmuje odpowiednią decyzję. 

 

6. W ciągu 7 dni od otrzymania pisemnej  decyzji dyrektora szkoły przysługuje rodzicom 

(prawnym opiekunom) ucznia prawo odwołania się od decyzji dyrektora szkoły do 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

 

§ 51. Obowiązki ucznia. 

 

1. Uczeń ma obowiązek uczyć się systematycznie, aktywnie uczestniczyć w zajęciach 

lekcyjnych i pozalekcyjnych, pracować nad własnym rozwojem fizycznym 

i intelektualnym. 

 

2. Uczeń jest zobowiązany do jak najlepszego wykorzystania czasu i warunków do nauki, 

rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań. 

 

3. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne i punktualne uczęszczanie na lekcje i wybrane 

zajęcia nadobowiązkowe, a każdorazową nieobecność usprawiedliwiać zaraz po 

powrocie do szkoły. 

 

4. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach ma on obowiązek uzupełnienia 

materiału programowego i wiadomości z tych zajęć we własnym zakresie. 

Obowiązkiem rodzica jest usprawiedliwienie nieobecności w formie: 

 

1) Zaświadczenia lekarskiego 

2) Pisemnego lub ustnego usprawiedliwienia przez rodziców lub prawnych 

opiekunów 

 

5. Obowiązkiem ucznia jest posiadanie wszystkich niezbędnych indywidualnych środków 

dydaktycznych i przyborów szkolnych. 

 

6. Uczeń obowiązany jest szanować i troszczyć się o mienie szkolne, nie niszczyć 

pomocy naukowych, sprzętu i wystroju szkoły. 

 

7. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad współżycia społecznego, szanować poglądy 

i przekonania innych, przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności. 

 

8. Uczeń ma obowiązek dbać o zdrowie, nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać 

narkotyków, starać się przekonywać innych o szkodliwości ich działania na organizm 

ludzki. 

 

9. Uczeń powinien okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom i innym 

pracownikom szkoły; obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad poprawnego 
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zachowania się w każdej sytuacji, dbanie o odpowiednie słownictwo, kulturalne 

zwracanie się do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów. 

 

10. Uczeń ma obowiązek spełniać wszystkie polecenia dyrektora szkoły, nauczycieli 

i wychowawców dotyczące pobytu w szkole, wypełniania obowiązku szkolnego 

i realizacji zadań szkoły. 

 

11. Obowiązkiem ucznia jest dbanie o dobre imię szkoły oraz zachowanie godności 

i powagi ucznia. 

 

12. Ucznia obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych bez 

wiedzy nauczyciela. 

 

13. Uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej. 

 

14. Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

przez uczniów: 

1) Uczniów obowiązuje zakaz używania telefonów i innych urządzeń 

elektronicznych w czasie trwania obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, 

2) W czasie przerw uczniowie mogą korzystać z wymienionych w p.1 

urządzeń wyłącznie w celu przeprowadzania rozmów lub przysyłania 

i odbierania wiadomości tekstowych. 

 

15. Każdy uczeń ma obowiązek nosić strój galowy w czasie:  

1) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego  

2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły 

w charakterze reprezentacji,  

3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie 

wychowawca klasy.  

16. Przez strój galowy należy rozumieć:  

1) dla dziewcząt – ciemna spódnica i biała bluzka, 

2) dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula.  

17. Uczniowie powinni podkreślić strojem galowym uczestnictwo w następujących 

uroczystościach szkolnych i państwowych: 

1) Rozpoczęcie roku szkolnego, 

2) Dzień Edukacji Narodowej, 

3) Rocznica Odzyskania Niepodległości, 

4) Rocznica 3 Maja, 

5) Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły, 

6) Zakończenie roku szkolnego 

7) Święto Szkoły 8 czerwca 

8) oraz innych uroczystościach określonych przez dyrektora szkoły, 

wychowawcę klasy lub innego nauczyciela. 

18. Na terenie szkoły obowiązkowe jest noszenie przez uczniów estetycznego i skromnego 

stroju: 

Szkoła nie narzuca obowiązkowego jednolitego stroju z następującymi zastrzeżeniami: 

ubranie ucznia powinno być czyste i schludne, a wygląd ucznia nie może naruszać 
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powagi szkoły oraz być sprzeczny z ogólnie przyjętymi normami w tym zakresie; w 

przypadkach spornych głos rozstrzygający ma dyrektor szkoły. 

19. Po wejściu do budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest zmienić obuwie. 

20. Na lekcjach wychowania fizycznego wymagany jest odpowiedni strój i obuwie 

sportowe. 

21. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny. 

22. Wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 

 

 

Rozdział  XI.  Zasady rekrutacji uczniów do szkoły. 

 

 

§ 52. Obowiązek szkolny. 

 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym 

kończy ono 7  lat i trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

18 roku życia  

1a. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną 

      nieobecność w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć 

     edukacyjnych w oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole  i w szkole 

      podstawowej. 

2. Naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września 

kończy 6 lat. 

2a. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor na wniosek 

rodziców dziecka. 

3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami (brak dojrzałości szkolnej), 

rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie 

dłużej jednak niż o  jeden  rok, z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. Decyzję  o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie 

opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. 

5. Do szkoły przyjmowane są dzieci  : 

1) Z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,  

2) Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza 

obwodem. Przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia 

dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka. 

3) Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy 

pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami. 

4) W postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w ust. 3 brane są pod 

uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. 

5) Kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów. 

6) Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

spełnienia kryteriów przyjęć. 

7) Skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnych , szczegółowy tryb 

i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego a także terminy 

składania dokumentów określa odrębnie rozporządzenie ministra 
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właściwego do spraw oświaty wydane na podstawie art. 201 ustawy 

o systemie oświaty. 

 

 

6. Obowiązkiem dyrektora szkoły w zakresie realizacji obowiązku szkolnego jest: 

1) założenie dokumentacji przebiegu nauczania, prowadzenie i czuwanie  nad 

prawidłowym prowadzeniem tej dokumentacji przez osoby za to 

odpowiedzialne. 

2) podejmowanie decyzji dotyczących realizacji obowiązku szkolnego 

i obowiązku nauki w formach określonych ustawą o systemie oświaty lub 

w oparciu o przepisy wykonawcze do ustawy (zezwolenie na spełnianie 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą i określenie warunków 

jego spełnienia, nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauki); 

3) kontrolowanie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie 

szkoły; 

4) powiadamianie dyrektorów publicznych szkół, w których obwodzie dziecko 

mieszka, o przyjęciu ucznia do szkoły oraz informowanie tego dyrektora o 

spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego; 

5) powiadamianie organów Gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego 

oraz nierealizowaniu tego obowiązku; 

6) podejmowanie na wniosek wychowawcy działań administracyjnych 

związanych z  przymuszaniem rodziców do wypełniania zadań związanych 

z realizacją obowiązku nauki; 

7) kierowanie wniosków do organu Gminy o podejmowanie działań 

egzekucyjnych w stosunku do rodziców, którzy uchylają się od wypełniania 

ustawowych zadań związanych z obowiązkiem szkolnym. 

 

7. Obowiązkiem wychowawcy dotyczącym obowiązku szkolnego jest: 

1) założenie dziennika lekcyjnego, zapisanie uczniów i wpisanie o ich danych; 

2) systematyczne sprawdzanie uczestniczenia na obowiązkowych zajęciach 

szkolnych; 

3) wyjaśnianie przyczyn absencji uczniów na zajęciach szkolnych i zapobieganie 

jej; 

4) informowania rodziców (opiekunów prawnych) o nieobecnościach ich dzieci 

w szkole; 

5) podejmowanie decyzji o usprawiedliwianiu lub nieusprawiedliwianiu 

nieobecności ucznia w szkole; 

6) zawiadamianie dyrektora o podejmowanych działaniach zmierzających 

do egzekwowania od rodziców (opiekunów prawnych) obowiązku regularnego 

posyłania dziecka do szkoły i uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach 

szkolnych; 

7) przekazania stosownego wniosku do dyrektora szkoły o wszczęcie postępowania 

egzekucyjnego, po wyczerpaniu wszystkich możliwości przewidzianych w 

zadaniach wychowawcy, 

8) stosowanie kary za nieusprawiedliwione nieobecności zgodnie z §47 ustęp 3 

 

8. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek systematycznie zaznaczać nieobecność ucznia 

na swoich zajęciach w dzienniku lekcyjnym. 

1) Obecność ucznia jest sprawdzana na każdej lekcji. 

2) Zastępstwa są obowiązkowymi lekcjami i wymagana jest na nich obecność ucznia. 

3) Dni, w których odrabiane są zajęcia lekcyjne z innego dnia są normalnym dniem 

szkolnym, podczas którego wymagana jest obecność ucznia. 

4) Zwalnianie ucznia z zajęć określa §8 ustęp 4 
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5) Uczeń może opuścić zajęcia, by uczestniczyć w zawodach sportowych, konkursach, 

imprezach kulturalnych lub naukowych organizowanych w ramach zajęć szkolnych, w 

celu wyjazdu do poradni psychologiczno - pedagogicznej na wniosek nauczyciela 

przedmiotu  lub wychowawcy i po uzyskaniu zgody dyrekcji szkoły. 

6) W przypadku wymienionym w ust.5 nieobecność ucznia nie jest wliczana do ogólnej 

liczby opuszczonych godzin. 

 

Rozdział  XII. Postanowienia końcowe 

 

§ 53. Pieczęcie urzędowe. 

Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

 

 

§ 54. Dokumentacja pracy szkoły. 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.  

 

 

 

 

§ 55. Ceremoniał 

 

Szkoła posiada opracowany ceremoniał szkolny, jako odrębny dokument w dokumentacji 

szkolnej 

 

 

 

 

 

 

 Tekst ujednolicony – obowiązuje od 8 lutego 2016 r. 


