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STATUT 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 267 

IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 

 
 

DZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1. 

1. Szkoła Podstawowa Nr 267, zwana dalej „szkołą”, jest ośmioletnią szkołą publiczną dla dzieci 

i młodzieży, działającą na podstawie: 

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

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

3) niniejszego statutu. 

2. Siedziba szkoły znajduje się w Warszawie przy ulicy Braci Załuskich 1. 

3. Szkoła nosi imię Juliusza Słowackiego. 

4. Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty,. 

6. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. 

§ 2. 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole- należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 267 w Warszawie; 

2) dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 267; 

3) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Stołeczne Warszawa; 

4) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć  

 Mazowieckiego Kuratora Oświaty; 

5) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego szkoły; 

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

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

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

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

systemie oświaty; 

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

Prawo oświatowe; 

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

zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych 
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 i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń 

po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne 

szkoły, uwzględnione w programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz 

umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań edukacyjnych, a także warunki 

 i sposób realizacji tych podstaw programowych; 

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

w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności 

 w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-

motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi; 

12) egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzony  

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, sprawdzający wiadomości  

i umiejętności ucznia określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 

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

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

14) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający 

podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub 

elektroniczną; 

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

służący utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności; 

16) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela; 

17) indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – należy przez to rozumieć 

program przygotowany przez nauczycieli dla ucznia objętego kształceniem specjalnym, który 

dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu  

o potrzebie kształcenia specjalnego; 

18) zajęciach pozalekcyjnych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia odbywające 

poza programem szkolnym i będące przedłużeniem procesu dydaktyczno-wychowawczego,   

np. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów czy też zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze; 
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DZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 
Rozdział 1 

Cele i zadania szkoły 

 
§ 3. 

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

w § 1 ust. 1 pkt. 1, 2 przy współpracy z rodzicami poprzez: 

1) przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacyjnym; 

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

3) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; 

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

       i korzystanie z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwija zdolności i zainteresowań; 

5) rozwijanie kompetencji kluczowych, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży; 

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

nie uniwersalnych zasad etycznych. 

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

pedagogicznych, a także zobowiązania wynikające z Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka, 

kierując się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, poszanowaniem ich godności osobistej. 

3. Szkoła realizuje następujące cele i zadania: 

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

a) wpajanie zasad tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej, 

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

c) swobodne wyrażanie myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nienaruszających 

dobra innych osób; 

2) w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej: 

a) indywidualną opiekę pedagogiczną i psychologiczną skierowaną do ucznia, 

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

wodzeń szkolnych, 

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

wiskowych, 

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

tyczną; 

3) w zakresie umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów: 

a) tworzenie oddziałów m.in. sportowych i dwujęzycznych, 
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b) tworzenie kół zainteresowań, 

c) prace indywidualne z uczniem zdolnym, umożliwianie mu realizacji indywidualnego pro-

gramu lub toku nauki, 

d) organizowanie zajęć w zakresie: pomocy w nauce, przygotowania do egzaminów, konkursów 

czy olimpiad przedmiotowych; 

4) w zakresie sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami: 

a) prowadzenie diagnozy środowiska ucznia i rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz in-

dywidualnych potrzeb ucznia, jak i możliwości ich zaspokajania, 

b) organizowanie zajęć integracyjnych, 

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

d) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

e) współpracę z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie i dziecku, 

f) współpracę z organami policji i straży miejskiej, 

g) umożliwianie uzyskiwania pomocy materialnej, 

h) zorganizowanie stołówki szkolnej oraz świetlicy; 

5) w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wycieczek i zajęć poza terenem szkoły or-

ganizowanych przez szkołę: 

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

wiedzialność za bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakre-

sie, 

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

się do pomocy w zakresie organizacji wycieczki czy opieki nad uczniami oraz pokrywają w pełni 

koszty z tym związane, 

c) zapoznanie z programem i regulaminem wycieczek, 

d) zapewnianie uczniom odpowiedniej liczby opiekunów w zależności od rodzaju wycieczki, nie-

pełnosprawności uczniów i ich wieku,  

6) w zakresie bezpieczeństwa uczniów, ochrony ich zdrowia, podnoszenia poziomu dyscypliny w 

szkole, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii 

społecznej: 

a) współpracę z organem prowadzącym szkołę w zapewnianiu bezpiecznych warunków na-

uki, wychowania i opieki oraz w podnoszeniu poziomu dyscypliny w szkole, 

b) pełnienie przez nauczycieli dyżurów przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz w trakcie 

przerw między zajęciami zgodnie z harmonogramem, 

c) zapewnianie ciągłego nadzoru pedagogicznego na zajęciach obowiązkowych, nadobowiąz-

kowych i pozalekcyjnych, 

d) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych zgodnie z odrębnymi 
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przepisami,  

e) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych, 

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

g) uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie zajęć równomiernego rozłożenia lekcji, 

h) dostęp do Internetu zabezpieczonego przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla 

prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów, 

i) umieszczanie w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku, regulaminów pracowni 

oraz instrukcji obsługi przy wszystkich urządzeniach wykorzystywanych w procesie edukacyj-

nym, 

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

z nimi całej społeczności szkolnej i skuteczne ich przestrzeganie, 

k)  przestrzeganie praw ucznia, 

l)  rozwiązywanie problemów poprzez prowadzenie rozmów, mediacji, 

m) zwracanie uwagi na prawidłowe odżywianie uczniów oraz wykorzystanie czasu wolnego, 

n) prowadzenie dla uczniów i ich rodziców warsztatów i spotkań tematycznych dotyczących 

uzależnień, narkotyków, dopalaczy, cyberprzemocy, zastraszania, anoreksji, bulimii i innych zja-

wisk dotykających współczesny świat; 

7) w zakresie powierzania obowiązków wychowawcy nauczycielom: 

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

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

czych, 

c) organizowanie dla wychowawców warsztatów umiejętności wychowawczych; 

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

a) rozbudzanie zainteresowań problematyką innowacyjną i eksperymentalną członków rady pe-

dagogicznej, 

b) udzielanie pomocy formalno-prawnej zainteresowanym nauczycielom; 

9) w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży: 

a) organizowanie wycieczek edukacyjnych do miejsc poświęconych pamięci narodowej, 

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

lach poświęconych ważnym rocznicom państwowym, 

c) tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym poprzez udział w 

uroczystościach szkolnych, 

d) zapoznanie uczniów z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami, zasadami i instytucjami, 

które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego, 

e) przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa 

w życiu społecznym; 
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10) w zakresie tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wycho-

wawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych  

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

a) realizowanie wymagań stawianych przez państwo w ramach nadzoru pedagogicznego, 

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

nia jakości pracy szkoły, 

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

d) tworzenie warunków do optymalnego rozwoju ucznia, przy jednoczesnym przygotowywa-

niu go do pracy na rzecz środowiska i przy współpracy ze środowiskiem, 

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

i działania w społeczności lokalnej, 

f) analizowanie i modyfikowanie statutu szkoły, 

g) realizowanie planów wynikających z koncepcji pracy szkoły; 

11) w zakresie organizowania wolontariatu w szkole: 

a) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jego propagowanie, 

b) uczenie postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka, 

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

d) uwrażliwianie na cierpienie, samotność i potrzeby innych, 

e) kształtowanie postaw prospołecznych, 

f) kreowanie wizerunku szkoły jako centrum lokalnej aktywności, 

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

uczniów niepełnosprawnych, sprawowania opieki nad uczniami klas młodszych, praca na rzecz 

biblioteki szkolnej, 

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

cjami działającymi na rzecz innych osób; 

12) w zakresie promocji i ochrony zdrowia: 

a) prowadzenie strony internetowej szkoły, 

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

c) przygotowywanie w szkolnej stołówce zdrowych obiadów, propagowanie zdrowej żywno-

ści sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi fizycznemu ucznia, 

d) udział uczniów w konkursach poświęconych promocji i ochronie zdrowia, 

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

f) promowanie zbiórki odpadów i segregacji śmieci; 

13) w zakresie doradztwa zawodowego: 

a) systematyczne diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie doradztwa zawodowego,  

b) pomoc uczniom w planowaniu ścieżki kształcenia i kariery zawodowej,  
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c) prowadzenie zajęć związanych z poznawaniem samego siebie, swoich umiejętności 

 i predyspozycji oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i kariery zawodowej. 

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

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

cymi w tym zakresie wsparcie i pomoc merytoryczną. 

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

1) przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce  

w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości; 

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

współżycia społecznego; 

3) przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz świa-

domego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań  

w życiu rodzinnym i społecznym; 

4) wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia 

pomocy słabszym. 

 

Rozdział 2 

Formy realizacji zadań szkoły 

 
§ 4. 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu 

widzenia dydaktycznego, 

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów; 

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 

uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 

występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z 

wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej, 
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2) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej. 

        4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu        

wzbogacania oferty edukacyjnej.  

 

Rozdział 3 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 

 
§ 5. 

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

rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb 

      i problemów występujących w szkole. 

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

współpracy z rodzicami i uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

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

rozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedago-

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

przez radę rodziców w porozumienie z radą pedagogiczną. 

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

działu opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej. 

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

 

 

 

DZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§ 6. 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) Rada Rodziców. 

2. Organy szkoły, wymienione w ust. 1 pkt. 2 - 4, działają na podstawie uchwalonych przez 

siebie regulaminów działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i Statutem 

Szkoły.  
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Rozdział 1 
§ 7. 

Dyrektor Szkoły 

1. Dyrektora Szkoły powołuje organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji za-

dań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły. 

3. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

4. Do zadań Dyrektora Szkoły należy w szczególności: 

1)  współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim w wykony-

waniu swoich zadań; 

2) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w sprawach należących do jej kompe-

tencji; 

3) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców niezgodnych z 

przepisami prawa oraz zawiadamiania o wstrzymaniu wykonania uchwały  organu prowadzą-

cego  szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny;  

4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych odrębnymi przepisami; 

5) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

6) zwalnianie całkowite bądź częściowe uczniów z zajęć wychowania fizycznego na podsta-

wie opinii wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii; 

7) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów do szkoły; 

8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowie-

dzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 

9) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły; 

10) wydawanie i zatwierdzanie wewnątrzszkolnych regulaminów i instrukcji na zasadach okre-

ślonych przepisami prawa i Statutu; 

11) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

12) dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy; 

13) opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły; 

14) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

       i   nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

5. Wykonywanie innych zadań, wynikających z obowiązujących przepisów. 

1) Dyrektor jest upoważniony do publikowania w drodze własnego obwieszczenia tekstu jed-

nolitego Statutu. 

2) Dyrektor wykonuje czynności związane z zakupem do szkolnej biblioteki.  
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3) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pra-

cowników nie będących nauczycielami. 

6.  Dyrektor: 

1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami; 

2) powołuje nauczycieli na stanowiska kierownicze w szkole w trybie określonym odrębnymi 

przepisami; 

3) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły; 

4)  występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczy-

cieli oraz pozostałych pracowników szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; 

5)  określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

zgodnie z Kodeksem Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków; 

6) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi 

przepisami, a w szczególności zasięga opinii w sprawach dotyczących regulaminów: pracy, pre-

miowania i nagradzania pracowników szkoły oraz regulaminu zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych; 

7) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego. 

§ 8. 

Wicedyrektor 

1. W Szkole tworzy się stanowiska wicedyrektora. 
2. Powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu 

opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej. 

3. Szczegółowy zakres zadań dla wicedyrektora określa dyrektor szkoły. 

4. Do zadań wicedyrektora szkoły należy: 

1) zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności; 

2) prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym przydzielonych mu przez 

dyrektora pracowników dydaktycznych; 

3)  wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez dyrektora szkoły w zakresie, 

 którego przyjęcie potwierdza zainteresowany. 

Rozdział 2 
§ 9. 

Rada Pedagogiczna 
 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 
zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady pedagogicznej wchodzą 
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wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który przygotowuje i prowadzi 

zebrania oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad. 

3. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny z prze-

pisami prawa oraz niniejszym statutem.   

4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby za-

praszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

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

rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu. Nieusprawie-

dliwioną nieobecność członka rady na jej zebraniu należy traktować jako nieobecność w pracy 

ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

6. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane większością głosów, w obecności co naj-

mniej połowy jej członków. 

7. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) uchwalanie Statutu Szkoły; 

2) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

3) zatwierdzanie programów nauczania, szkolenia sportowego w oddziałach sportowych oraz 

w klasach dwujęzycznych; 

4) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

5) uchwalanie Oceniania Wewnątrzszkolnego; 

6) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole; 

7) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

8) uchwalanie i nowelizowanie regulaminu swojej działalności. 

9. Rada pedagogiczna może powoływać komisje stałe lub czasowe- do wykonania określo-

nego zadania. 

10. Rada pedagogiczna opiniuje: 

1) roczną organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyj-

nych; 

2) projekt planu finansowego; 

3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

 i opiekuńczych; 

4) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróż-

nień. 

11. Dyrektor Szkoły przedstawia radzie pedagogicznej minimum dwa razy w roku szkolnym 
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ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działal-

ności szkoły. 

12. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę 

o odwołanie dyrektora szkoły, a do dyrektora szkoły - o odwołanie wicedyrektora. 

13. Członkowie rady pedagogicznej, pod rygorem odpowiedzialności służbowej, są zobowią-

zani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać 

dobra osobiste uczniów lub ich rodziców / prawnych opiekunów, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły.	

Rozdział 3 
§ 10. 

Samorząd Uczniowski 

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

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

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

4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

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

ski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawo-

wych praw uczniowskich, takich jak: 

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

wymaganiami; 

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

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

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

wań; 

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

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

i treści obraźliwych dla czytelników; 

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły; 

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

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

decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu. 
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7. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wo-
lontariatu. 
	

Rozdział 4 
§ 11. 

Rada Rodziców 
W Szkole działa rada rodziców będąca reprezentacją ogółu rodziców uczniów. 

1. Reprezentuje ogół rodziców. 

2. Współuczestniczy w sprawach szkoły zgodnie z ustawą, rozporządzeniami oraz statutem. 

3.  Liczy tylu członków, ile jest oddziałów. 

4.  W skład rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych 

wyborach. 

5. Wewnętrzną strukturę oraz zasady pracy rady rodziców określa regulamin 

6. Uchwały rady są jawne. 

7. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycz-

nego szkoły; 

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

nia szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

8. Dyrektor szkoły ma prawo do: 

1) uczestniczenia, z głosem doradczym, w posiedzeniach rady rodziców; 

2) występowania z inicjatywą uchwał rady rodziców. 

9. Dyrektor szkoły ma obowiązek: 

1) uczestniczenia w określonym posiedzeniu rady rodziców - na jej wniosek, udzielania wy-

czerpujących odpowiedzi ustnych lub pisemnych na wszelkie pytania rady rodziców. 

Rozdział 5 

§ 12. 

Zasady współdziałania organów szkoły  

oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi 

 Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu 

szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania 

szkoły. 
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2. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania  

w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu 

i planów pracy szkoły. 

3. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim 

wnioskiem drugi organ, w terminie ustawowym do podjęcia decyzji. 

4. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich 

kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące 

informowanie innych organów szkoły o planowanych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub 

pośrednio poprzez dyrektora szkoły. 

§ 13. 

Rozwiązywanie konfliktów między organami. 

1. Wszystkie sprawy konfliktowe, które pojawiają się w szkole są rozwiązywane w ramach     

kompetencji i możliwości szkoły. 

2. Konflikty pomiędzy nauczycielami rozpatruje dyrektor szkoły. 

3. Konflikty pomiędzy członkami organu, a jego przewodniczącym rozpatruje: 

a) w przypadku rady pedagogicznej- organ prowadzący, 

b) w przypadku rady rodziców- dyrektor szkoły, 

c) w przypadku samorządu szkolnego- dyrektor szkoły, 

4. Do rozwiązywania sporów i konfliktów pomiędzy przedstawicielami różnych organów szkoły 
powołuje się komisję w składzie: 

 1) przewodniczący organów szkoły, 

 2) po jednym przedstawicielu organów szkoły bądź mediator, negocjator. 

5. W konfliktach pomiędzy rodzicami a przedstawicielami innych organów szkoły postępo-
wanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor szkoły. 

6. W przypadku, gdy konflikt dotyczy przewodniczącego któregoś z organów szkoły, zostaje 

on wyłączony ze składu osobowego komisji, a do składu komisji dołącza inny przedstawiciel 

tego organu. 

7. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu w drodze uzgodnienia stanowiska w trakcie 

trzech kolejnych posiedzeń, sprawę, w zależności od jej istoty, przekazuje się do organu prowa-

dzącego lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Czas pracy komisji nie może prze-

kroczyć dwóch tygodni. 

8. Posiedzenie komisji jest ważne, gdy uczestniczy w niej 2/3 jej składu. 
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DZIAŁ IV 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 
Rozdział 1 

Ogólne zasady funkcjonowania szkoły 

 

§ 14. 

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

roku. 

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

3. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 

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

 

§ 15. 

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

uwzględniający ramowe plany nauczania, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji 

związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych 

reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami 

organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych 

reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających 

nauczycieli. 

2. Arkusz organizacji szkoły zostaje zatwierdzony przez organ prowadzący w terminie ustawo-

wym, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

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

zajęć edukacyjnych na nowy rok szkolny, uwzględniając zasady ochrony zdrowia  i higieny 

pracy. 

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

ust. 1 i przekazuje je organowi prowadzącemu szkołę. Zmiany wdrażane są przez dyrektora 

szkoły po ich zatwierdzeniu przez organ prowadzący. 

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

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

liczbie 8 dla szkoły podstawowej. 

6. Zaproponowane przez dyrektora dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zostają 

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

ogólnej wiadomości do dnia 30 września każdego roku. 

7.  Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, wychowania fizycznego 
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 i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność 

prowadzenia ćwiczeń w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w 

oddziałach liczących 25 uczniów i więcej oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w 

oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. 

9. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach od 12 do 24 uczniów, zaś 

zajęcia fakultatywne z wychowania fizycznego w grupach 24 osobowych. 

10. Oddziały dwujęzyczne podzielone są na grupy na zajęciach z przedmiotów 

nauczanych w języku obcym. 

§ 16. 

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

giczne i nauczycielskie na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem 

lub –za jego zgodą, z poszczególnymi nauczycielami, zakładem kształcenia nauczycieli lub 

szkołą wyższą. 

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

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

 
§ 17.  

1.	Religia i /lub etyka jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, 

których rodzice wyrażają takie życzenie. 

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, i nie musi być ponawiane w 

kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 

3. Nauczyciel religii/lub etyki wchodzi w skład rady pedagogicznej. 

4. Nauczyciel religii i/lub etyki ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich 

uczniów w czasie zebrań i dni otwartych. 

5. Ocena z religii i/lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do 

średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy. 

6. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia  

z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie.  

7. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami 

opiekuńczo-wychowawczymi. 

 

 



17	
	

§ 18 

1. Dla wszystkich uczniów klas V-VI organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do 

życia w rodzinie”. 

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy. 

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie 

pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach 

„Wychowanie do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej. 

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 

§ 19 

1. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów i 

ich zainteresowania. 

2. Na początku roku szkolnego dyrektor szkoły, wraz z radą pedagogiczną, opracowują propozy-

cję zajęć pozalekcyjnych. 

3. Na zajęciach pozalekcyjnych nauczyciele odpowiadają za uczniów, za jakość zajęć oraz prze-

strzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Na początku roku szkolnego nauczyciel zobowiązany jest do opracowania programu zajęć po-

zalekcyjnych i przedstawia go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. 

5. W przypadku prowadzenia zajęć przez inny podmiot, za bezpieczeństwo uczniów  

i organizację zajęć odpowiada ten podmiot, po wcześniejszym podpisaniu odpowiedniej umowy 

przez dyrektora szkoły. 

 

§ 20 

 Nauczycieli i uczniów korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują następujące 

zasady: 

1) każdy nauczyciel i uczeń otrzymuje indywidualne imienne konto, które umożliwia mu ko-

rzystanie z zasobów szkolnych za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła dostępu; 

2) każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji przekazywanych 

za pośrednictwem dziennika elektronicznego; 

3) każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu lub zasobów wirtu-

alnych dokonanych przez użytkownika posługującego się jego kontem. 
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Rozdział 2 

Organizacja oddziału sportowego 

§ 21 

1. W Szkole Podstawowej nr 267 w Warszawie tworzy się klasy sportowe i autorskie 

o profilu sportowym, szczególnie w dyscyplinach: gimnastyka artystyczna, gimnastyka 

sportowa, judo oraz piłka siatkowa.  

2. Zadaniem klas sportowych i autorskich jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, 

umożliwiających godzenie zajęć sportowych z innymi zajęciami edukacyjnymi, w szczególności 

przez: 

1) opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć edukacyjnych był 

dostosowany do rozkładu zajęć sportowych; 

2) dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości, objętych 

programem nauczania, na zajęciach edukacyjnych; 

3) umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym w 

zawodach ogólnopolskich lub międzynarodowych realizowania indywidualnego programu lub 

toku nauki. 

3. W klasach sportowych i autorskich prowadzone jest szkolenie sportowe według 

programów opracowanych dla poszczególnych dyscyplin sportowych i zatwierdzonych przez 

właściwe organy. 

4. Klasy sportowe i autorskie realizują program szkolenia sportowego równolegle 

z programem kształcenia ogólnego. 

5.    Program szkolenia sportowego może być realizowany we współpracy z następującymi 

podmiotami:  

1) polskimi związkami sportowymi;  

2) klubami sportowymi; 

3) stowarzyszeniami kultury fizycznej;  

4)  szkołami wyższymi prowadzącymi studia na kierunku: wychowanie fizyczne.   

6. Obowiązkowy wymiar zajęć sportowych wynosi: 

1) klasy autorskie gimnastyczne w pierwszym etapie edukacyjnym: odpowiednio 3 godziny 

lekcyjne wynikające z podstawy programowej (wychowania fizycznego) i 7 godzin lekcyjnych 

szkolenia sportowego; 
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2) klasy sportowe gimnastyczne w drugim etapie edukacyjnym: odpowiednio 4 godziny 

lekcyjne wynikające z podstawy programowej (wychowania fizycznego) i 6 godzin lekcyjnych 

szkolenia sportowego; 

3) klasy autorskie judo w pierwszym etapie edukacyjnym: odpowiednio 3 – 7 godziny 

lekcyjne; 

4) klasy autorskie piłki siatkowej w pierwszym etapie edukacyjnym: odpowiednio 3 - 7 

godzin lekcyjnych szkolenia sportowego; 

5) klasy sportowe judo w drugim etapie edukacyjnym: 4 godziny lekcyjne wynikające z 

podstawy programowej (wychowania fizycznego) i 6 godzin lekcyjnych szkolenia sportowego;  

6) klasy sportowe piłki siatkowej w drugim etapie edukacyjnym: 4 godziny wynikające z 

podstawy programowej (wychowania fizycznego) i 6 godzin szkolenia sportowego.  

7. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, specyfiką sportu lub 

zróżnicowanym poziomem sportowym uczniów w czasie zajęć sportowych mogą być tworzone 

grupy ćwiczeniowe. 

1) Liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej wynosi co najmniej 10. Za zgodą organu 

prowadzącego szkołę liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej może być mniejsza. 

2) Liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej jest uzależniona od możliwości realizowania zadań 

wynikających z programu szkolenia sportowego przez uczniów o zbliżonym poziomie 

sportowym. 

8. W uzasadnionych przypadkach uczniowie klas sportowych i autorskich, którzy ze względu 

na kontuzję lub inną czasową niezdolność do uprawiania sportu nie uczestniczą w zajęciach 

sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia edukacyjne. 

9.  W przypadku opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, lub  

opinii lekarza, uzasadniającej brak możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia 

sportowego, uczeń przechodzi od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału 

szkolnego działającego na zasadach ogólnych. 

 

Rozdział 2a 

Organizacja oddziału dwujęzycznego 

§ 21a 

 W Szkole Podstawowej nr 267 w Warszawie tworzy się klasy dwujęzyczne.  

 Nauczanie   jest prowadzone w języku polskim i francuskim, będącym drugim językiem nau-

czania. 
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 W dwóch językach prowadzone są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem języka 

polskiego, historii Polski i geografii Polski. 

 W oddziale tym można nauczać dwujęzycznie biologii, chemii, fizyki, matematyki oraz czę-

ści geografii, odnoszącej się do geografii ogólnej i historii powszechnej. 

 W oddziale dwujęzycznym jest realizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego. 

 W oddziale dwujęzycznym obowiązuje podział na grupy. 

 W klasie dwujęzycznej obowiązują 4 h języka obcego wynikające z realizacji podstawy pro-

gramowej. Za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę realizacji godzin do 7. 
 

Rozdział 3 

Zasady organizacji zespołów nauczycielskich 

 
§ 22 

1. Dyrektor może powoływać zespoły nauczycieli w rozumieniu art. 111 pkt 5 ustawy prawo 

oświatowe oraz przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie. 

2. Dyrektor może tworzyć zespoły nauczycieli: wychowawcze, problemowo-zadaniowe, 

przedmiotowe i inne. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu. 

4. Zespoły spotykają się według opracowanego harmonogramu. Możliwe jest porozumiewa-

nie się zespołu z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.  

5. Spotkania zespołów są protokołowane. 

 

Rozdział 4 

Organizacja świetlicy szkolnej 

§ 23 

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

lub inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki, w szkole 

zorganizowana jest świetlica szkolna. 

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

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

uczniów korzystających z zajęć świetlicowych. 

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

nego. 

4. Wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy składają rodzice do kierownika świetlicy. Wzór 

obowiązującego wniosku określa dyrektor szkoły. 



21	
	

5. Rodzice składają wnioski o przyjęcie do świetlicy na początku roku szkolnego. W uzasad-

nionych przypadkach złożenie wymaganego wniosku może nastąpić także w innym terminie. 

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

minem. 

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

z obowiązującymi przepisami. 

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

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

1) pomoc uczniom w przygotowaniu się do lekcji;  

2) wyrównywanie szans edukacyjnych; 

3) organizowanie zajęć o charakterze wychowawczo-profilaktycznym; 

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

niach i na świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny ucznia; 

5) stwarzanie warunków organizowania kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków  

kultury życia codziennego; 

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

zakresie; 

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

8) rozwijanie samodzielności, samorządności i aktywności społecznej; 

9) kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej; 

10) umożliwianie udziału w różnych imprezach i konkursach; 

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

także z pedagogiem, psychologiem, logopedą, terapeutami pedagogicznymi; 

12) współpracę ze środowiskiem lokalnym.  

9. Świetlica pracuje na podstawie corocznie sporządzanego planu pracy zatwierdzanego 

przez dyrektora szkoły. 

 

Rozdział 5 

Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 

§ 24 

1. Szkoła podejmuje działania w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa,  

o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 6. 

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

przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników. 

3. Wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami ewakuacyjnymi 

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

szkoły powołuje spośród nauczycieli koordynatora do spraw bezpieczeństwa i ewakuacji. 

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

cych w placówkach oświatowych. Przestrzeganie przepisów BHP podlega kontroli wewnętrznej 

i zewnętrznej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca prowadze-

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

i powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz odpowiednie służby. 

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

nięte. 

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

elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty, narzędzia itp. 

9. W sali gimnastycznej, na placu zabaw i boisku szkolnym (terenie rekreacyjnym) oraz  

w innych miejscach, w których prowadzone są zajęcia ruchowe, nauczyciel kontroluje spraw-

ność sprzętu przed rozpoczęciem zajęć, dba o prawidłową organizację pracy, dobiera odpowied-

nie metody, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych  

i zdrowotnych uczniów. Podczas ćwiczeń na przyrządach uczniowie są asekurowani przez nau-

czyciela. Pod nieobecność nauczyciela uczniowie nie mogą przebywać w hali ani w sali gimna-

stycznej,  nie wolno wydawać uczniom sprzętu sportowego. 

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

regulaminem korzystania z sali gimnastycznej, sprzętu sportowego i terenu rekreacyjnego. 

11. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego mają obowiązek zapoznania się z 

informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców. 

12. Przed wyjazdem na zawody sportowe nauczyciel ma obowiązek każdorazowo uzyskać pi-

semną zgodę rodziców wraz z oświadczeniem, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wy-

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

mentacji nauczyciela organizującego zawody. 

 

§ 25 

1. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów  

przed przystąpieniem do zajęć i oznaczenia obecności lub nieobecności ucznia w dzienniku. 

W przypadku stwierdzenia samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia, nauczyciel 

zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym wychowawcę oddziału lub pedagoga oraz 

rodziców ucznia. 

2. Uczeń pozostaje pod opieką nauczycieli 10 minut przed rozpoczęciem obowiązko-

wych dla niego zajęć edukacyjnych danego dnia do zakończenia tychże zajęć, z wyjątkiem: 
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1) uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej, którzy od chwili zgłoszenia się do świetlicy 

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

szkolna działa od godz. 7.00 i każdy uczeń, który przyszedł do szkoły wcześniej, przed rozpo-

częciem zajęć edukacyjnych, ma obowiązek zgłoszenia się do świetlicy; 

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

zostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia od godziny ich rozpoczęcia  

do chwili ich zakończenia. 

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

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

nej w danym dniu. 

4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą: 

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

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

- za uczniów przebywających podczas przerw poza salami lekcyjnymi; 

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

pod jego opieką. 

5. Podczas przerw sale lekcyjne są zamknięte, a uczniowie oczekują na korytarzu  

przy sali, w której będą mieli zajęcia. 

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

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

lub dyrektor szkoły (wicedyrektor szkoły) może: 

1) na pisemną prośbę rodziców zamieszczoną w dzienniku elektronicznym lub dostarczoną 

przez ucznia zwolnić ucznia z zajęć na warunkach określonych przez rodzica, z tym, że od tej 

chwili odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą rodzice; 

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

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

a) należy niezwłocznie zawiadomić rodziców o dolegliwościach dziecka i postępować zgod-

nie z poczynionymi ustaleniami, 

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

ważnioną; niedopuszczalne jest, aby chore dziecko opuściło budynek szkoły bez opieki osoby 

dorosłej.  

7. Odpowiedzialność szkoły za bezpieczeństwo uczniów kończy się w chwili opuszcze-

nia przez nich szatni i wyjścia z budynku szkoły do domu.  

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

ma obowiązek zgłosić się pod opiekę nauczyciela świetlicy. 
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9. Każdy uczeń na terenie szkoły jest objęty dozorem osób dorosłych, nauczycieli  

i pracowników niepedagogicznych. Jest zobowiązany podporządkować się ich poleceniom. 

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

nauczycieli, trenerów lub rodziców zgodnie z obowiązującym regulaminem korzystania  

z boiska oraz zobowiązani są do przestrzegania tego regulaminu. 

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

bytu na pływalni, zawodach sportowych i innych uregulowane jest wewnętrznymi zarządzeniami 

dyrektora szkoły. 

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

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

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

opiekę nad uczniami.  

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

Nauczyciel ma obowiązek: udzielenia pierwszej przedmedycznej  pomocy, wezwania pogotowia 

ratunkowego, powiadomienia dyrektora szkoły lub wicedyrektora i rodziców ucznia o zaistnia-

łym wypadku. 

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

w sytuacjach: przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami oraz innych utrudniających 

funkcjonowanie w społeczeństwie i grupie rówieśniczej. 

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

trolowania osób wchodzących na teren placówki. 

16. Uczeń nie może samodzielnie opuścić budynku szkoły w czasie trwania jego planowa-

nych zajęć. Nie wolno mu bez pozwolenia nauczycieli opuszczać sali lekcyjnej. 

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

wpływem alkoholu lub środków odurzających, nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora 

szkoły lub wicedyrektora, który w trybie natychmiastowym zgłasza ten fakt policji oraz zawiada-

mia rodziców ucznia. 

18. Uczniowie pozostawiający rowery przy budynku szkoły zobowiązani są do zabezpie-

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

powiedzialności materialnej za skradziony lub zniszczony rower. Fakt kradzieży dyrektor szkoły 

lub wicedyrektor zgłasza na policję. 

19. Uczniowie, którzy mają pisemne zgody rodziców na samodzielny powrót do domu po 

zakończeniu zajęć mają obowiązek niezwłocznie opuścić  teren szkoły. 

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

dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
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21. Szkoła pomaga w zawieraniu umowy z ubezpieczycielem, przedstawiając radzie rodziców 

oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje rada ro-

dziców. 

22. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub nauczyciela, dyrektor szkoły może 

podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ucznia w ramach środków finansowych 

szkoły. 

 

§ 26 

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

pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły oraz 

zabezpieczenia budynku szkoły przed innymi zagrożeniami. 

2. Rejestr i podgląd kamer znajdują się w wybranych pomieszczeniach szkoły i gabinecie 

dyrektora. 

 

Rozdział 6 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

§ 27 

 W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.  

W ramach WSDZ: 

       1. organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII i VIII w wymiarze 10 godzin w      

skali roku, orientację zawodową dla klas I-VI szkół podstawowych; 

2 .doradztwo zawodowe ma charakter obowiązkowych, planowych działań koordynowanych 

przez doradcę zawodowego, zmierzających do zapewnienia uczniom możliwości rozwijania 

świadomości własnych uzdolnień, posiadanych kompetencji i zainteresowań - w aspekcie wła-

snych pragnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu.  

Ma również za zadanie rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, podejmowania 

racjonalnych decyzji oraz uświadomienie konsekwencji dokonywanych wyborów.  

Ma wykształcić u uczniów umiejętność radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką adaptację 

oraz wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym. 

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

czycielami. 

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

przybliżyć poszczególne zawody uczniom na wycieczkach organizowanych do różnorodnych 

zakładów i instytucji. 

 

Rozdział 7 
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Organizacja wolontariatu w szkole 

§ 28 

1. W szkole działa koło wolontariatu, które koordynuje akcje charytatywne prowadzone 

przez uczniów i nauczycieli. 

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

w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.  

 

Rozdział 8 

Organizacja biblioteki szkolnej 

§ 29 

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

dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warunków pracy nauczycieli, 

popularyzowania wiedzy pedagogicznej.  

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

3. W skład biblioteki wchodzą: 

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

kownikom korzystanie z łącza internetowego; 

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

nikom korzystanie z łącza internetowego. 

 

§ 30 

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

do tygodniowego rozkładu zajęć szkoły tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp  

do księgozbioru. 

2. Do zadań biblioteki szkolnej należy: 

1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z potrzebami 

dydaktyczno-wychowawczymi szkoły; 

2) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych  

i materiałów ćwiczeniowych; 

3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

4) zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych czytelników; 

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

nie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 
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7) podejmowanie różnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i bibliotecznej; 

8) wspomaganie nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych 

 i opiekuńczych; 

9) umożliwianie doskonalenia metod pracy nauczycieli; 

10) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej. 

 

§ 31 

Biblioteka współpracuje z: 

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

i rozwijania zainteresowań czytelniczych, pogłębiania i wyrabiania nawyku czytania  

i samokształcenia; 

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

łów dydaktycznych i literatury przedmiotu, organizacji zajęć bibliotecznych, organizacji wspól-

nych przedsięwzięć; 

3) wychowawcami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie rozpoznawania  

i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów; 

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

literaturze pedagogicznej; 

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

doświadczeń, organizacji lekcji bibliotecznych i innych zajęć edukacyjnych i kulturalnych; 

6) instytucjami kultury i stowarzyszeniami zgodnie z potrzebami. 

 

§ 32 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) gromadzenie, ewidencja i opracowywanie zbiorów bibliotecznych; 

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych i udzielanie informacji bibliograficznych, źródłowych 

 i tekstowych; 

3) poradnictwo w doborze odpowiedniej literatury; 

4) konserwacja zbiorów; 

5) inwentaryzacja i selekcja zbiorów; 

6) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; 

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

8) rozpoznawanie zainteresowań oraz innych potrzeb czytelniczych; 

9) wprowadzanie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa; 

10) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki. 

2. Nauczyciel bibliotekarz na koniec roku kalendarzowego dokonuje, z działem księgowości, 
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porównania zapisów wynikających z książki inwentarzowej z zapisami zawartymi na koncie 

środków trwałych (książki) tego działu. 

3. W bibliotece przeprowadza się skontrum księgozbioru z uwzględnieniem przepisów wyda-

nych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 

r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829). 

 

Rozdział 9 

Działalność innowacyjna szkoły 

§ 33 

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

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

jące na celu poprawę jakości pracy szkoły. 

3. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły. 

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

nowanych działań innowacyjnych. 

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

o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę. 

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

organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań. 

7. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny. 

8. Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji. 

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

giczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole po uzyskaniu: 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji; 

2) 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. 

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

nia ewaluacji zawarty jest w opisie danej innowacji. 

Rozdział 10 

Współpraca szkoły z rodzicami 

§ 34 
1. Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez: 
1) organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg wcześniej przedstawionego 

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

uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem (nauczycielami) 

sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego; 

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

rodziny; 

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

5) włączanie rodziców w organizację imprez danego oddziału i szkoły; 

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

klasowych i szkolnych za pośrednictwem dziennika elektronicznego; 

2. Rodzice mają prawo do: 

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

dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci 

oraz pozycji ekonomicznej; 

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

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

z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka; 

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

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

rodziców; 

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

uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie ich dziecka w szkole; 

7) zapoznania się z obowiązującymi w szkole dokumentami, w szczególności:  

z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na danym etapie edukacji ich dziecka, zasadami 

wewnątrzszkolnego oceniania, statutem szkoły i innymi dokumentami mającymi wpływ na 

funkcjonowanie jego dziecka w szkole; 

8) pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły; 

9) wyboru dla swojego dziecka zajęć pozalekcyjnych oraz nadobowiązkowych, takich jak: 

religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie. 

3. Rodzice mają obowiązek: 

1) wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi; 

2) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich; 

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

4) przekazywać wszelkie informacje związane z możliwością osiągnięcia wspólnych (tj. 

domu i szkoły) celów edukacyjnych; 

5) osobiście włączać się w życie szkoły ich dziecka i stanowić istotną część społeczności lo-

kalnej; 
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6) poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom oraz  szkole tak, aby wzmocnić ich wysiłki 

skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania; 

7) zapewniać  regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne; 

8) zapewniać dziecku warunki umożliwiające przygotowywanie się do zajęć; 

9) poinformować szkołę o nieobecności dziecka w dniu tej nieobecności, nie później niż do 

godz. 9.00. w celu odwołania obiadu. 

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

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

2) odroczenie obowiązku szkolnego; 

3) przyspieszenie obowiązku szkolnego; 

4) objęcie dziecka indywidualnym tokiem lub programem nauki; 

5) realizację obowiązku szkolnego poza szkołą. 

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

szkolnego oraz harmonogram spotkań. 

6. Wychowawca oddziału może zwołać nadzwyczajne zebranie rodziców z własnej inicja-

tywy lub na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej. O każdym nadzwyczajnym zebraniu 

wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora szkoły. 

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

e-mailową lub dziennik elektroniczny. 

 

 

 

 

§ 35 

1. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji  

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

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

 

§ 36 

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

metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje wychowawcy uznane przez niego 

za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 
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Rozdział 11 

Organizacja stołówki szkolnej 

§ 37 

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

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

3. Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej i odpłatność za posiłki ustala dyrektor szkoły w 

porozumieniu z radą rodziców, uwzględniając możliwości częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat uczniów, pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.  

4. Nauczyciele klas I - VIII organizują dzieciom przerwy śniadaniowe w salach lekcyjnych, 

wdrażając dzieci do higienicznego i kulturalnego spożywania śniadania. 

5. W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków spożywania posiłków, dyrektor szkoły 

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

z przerw dyżuruje co najmniej 1 nauczyciel. 

 

Rozdział 12 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz materialna dla uczniów 

§ 38 

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

budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne; 

2) wyprawka szkolna; 

3) zasiłek losowy. 

 

§ 39 

1. Rada Miasta uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, który dostępny jest  

w sekretariacie szkoły oraz u pedagoga szkolnego. 

2. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje ad-

ministracyjne. 

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

1) wniosek rodziców; 

2) wniosek dyrektora szkoły. 
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§ 40 

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

pedagogicznej, jeżeli zachodzi taka potrzeba. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu 

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia. 

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

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

w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni i integracji senso-

rycznej oraz nauczyciele wspomagający, zwani dalej „specjalistami”. 

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

polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

 i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efek-

tywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

5. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów  

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

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

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

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

z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi, placów-

kami doskonalenia nauczycieli i innymi podmiotami zajmującymi się wspieraniem szkół w tym 

zakresie. 

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

szkole. 

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

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

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

peutycznych i innych zajęć niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ucznia w szkole.  

 
§ 41 

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

kształcenia specjalnego. 

2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania  

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
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ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego pro-

gramu edukacyjno-terapeutycznego. 

 

§ 42 

 1. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwane dalej „zindywidualizowaną ścieżką”, jest or-

ganizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w 

funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować zajęć eduka-

cyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu naucza-

nia do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane: 

1) wspólnie z oddziałem szkolnym oraz 

2) indywidualnie z uczniem. 

3. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni psycholo-

giczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

4. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danej szkole program nauczania, z do-

stosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i eduka-

cyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu 

zdrowia. 

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują 

działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w przedszkolu lub szkole. 

 
§ 43 

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

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

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

ciela-opiekuna. 

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

klasyfikacyjnego. 

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

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania 

dla danej klasy według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości 

edukacyjnych. 

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

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

wany w czasie całego roku szkolnego. 
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5. Z wnioskiem o indywidualny program lub toki nauki może wystąpić uczeń za zgodą ro-

dziców, rodzice lub nauczyciel. 

§ 44 

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

ści z objęciem ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, współpracuje z poradnią psycholo-

giczno-pedagogiczną. 

 

DZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 45 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie  

z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

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

ciela z zastrzeżeniem art. 15 ustawy Prawo oświatowe. 

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

szkoły. 

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

ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny. 

Rozdział 1 

Prawa i obowiązki nauczycieli 

§ 46 

1. Nauczyciel ma prawo, w szczególności do:  

1) poszanowania godności osobistej i godności zawodu nauczyciela; 

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

spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne; 

3) wyposażenia jego stanowiska pracy, umożliwiającego realizację dydaktyczno-wychowaw-

czego programu nauczania; 

4) wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

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

nej dla funkcjonariuszy publicznych; 

6) pomocy ze strony dyrektora szkoły i innych osób w sprawach związanych z realizacją za-

dań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

2. Do obowiązków nauczyciela  należy: 

1) prowadzenie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem; 
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2) kształtowanie u uczniów oraz u siebie umiejętności posługiwania się technologią informa-

tyczną i wykorzystywanie jej na zajęciach przez siebie prowadzonych; 

3) zapewnienie  rozwoju zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; 

4)  pełna realizacja podstawy programowej; 

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

6) przestrzeganie przepisów prawa oraz zapisów niniejszego statutu; 

7) chronienie danych osobowych swoich uczniów; 

8) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami 

dyrektora szkoły. 

9) sprawowanie opieki nad uczniami w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiąz-

kowych, pozalekcyjnych; 

10)  realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi 

funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapew-

nieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

11) udział w zebraniach rady pedagogicznej; 

12) zachowywanie w tajemnicy spraw omawianych podczas zebrań rady pedagogicznej; 

13) systematyczne dyżurowanie, zgodnie z harmonogramem dyżurów, zapewniając uczniom 

bezpieczeństwo; 

14) indywidualizowanie pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia poprzez dostosowanie 

metod i form pracy z uczniem; 

15) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w szkole; 

16)  przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prze-

ciwpożarowych oraz stosowanie się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przez 

dyrektora szkoły; 

17) udział w szkoleniu i instruktażu z zakresu bhp i ppoż. oraz poddawanie się wymaganym 

egzaminom sprawdzającym; 

18) poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom 

lekarskim; 

19) niezwłoczne zawiadomienie dyrektora szkoły o zauważonym w szkole wypadku albo za-

grożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeżenie współpracowników, a także innych osób 

znajdujących się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie; 
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Rozdział 2 

Wychowawca oddziału i świetlicy 

 

§ 47 

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

odpowiedzialną rolę opiekuna i organizatora życia społeczności danego oddziału. 

2. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu  

z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą oddziału”. 

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

zajdą szczególne okoliczności, prowadzi oddział w całym cyklu kształcenia. 

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

matorem życia zbiorowego uczniów, ich powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu wszelkich 

kwestii spornych. 

5. Formy spełniania zadań przez wychowawcę oddziału powinny być dostosowane  

do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

 
§ 48 

1. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy w szczególności: 

1) podejmowanie działań kształtujących osobowość uczniów, ich rozwój intelektualny 

i emocjonalny; 

2) umiejętne kontrolowanie i korygowanie procesu przygotowania uczniów do pełnienia 

odpowiedzialnych ról w życiu dorosłym; 

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

wychowawczo-opiekuńczych; 

4)  informowanie rodziców o zagrożeniach, trudnościach edukacyjnych czy wychowawczych; 

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

pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym; 

6) prowadzenie dokumentacji wychowawczej zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły; 

7) opracowywanie i realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego swojego oddziału; 

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

swojego oddziału. 

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

pedagogiem szkolnym, psychologiem, nauczycielami przedmiotów uczących w danym oddziale 

i rodzicami uczniów. 

 

§ 49 
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Wychowawca oddziału ma prawo: 

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

umiejętnie je wykorzystywać w procesie wychowawczym; 

2) kształtować umiejętność zespołowego współdziałania poprzez organizowanie zajęć 

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

świąteczne, itp.); 

3) rozpoznawać warunki społeczno-ekonomiczne ucznia i w razie potrzeby występować o 

odpowiednią pomoc; 

4) decydować o ostatecznych ocenach zachowania uczniów oddziału. 

 

§ 50 

Wychowawca jest odpowiedzialny za właściwe, zgodne z przepisami i terminowe wykonywanie 

obowiązków określonych w zakresie czynności, a w szczególności: 

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

szkolnych itp.; 

2) podsumowywanie i kontrolę frekwencji; 

3) informowanie rodziców ucznia, o postępach i osiągnięciach szkolnych wychowanków oraz o 

ewentualnych zagrożeniach; 

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

5) stworzenie odpowiednich warunków zapewniających bezpieczeństwo uczniom biorącym 

udział w wycieczkach, imprezach i spotkaniach organizowanych poza szkołą;  

 

Rozdział 3 

Nauczyciele specjaliści 

§ 51 

Do zadań nauczyciela pedagoga  i psychologa szkolnego należy: 

1. rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia; 

2.  rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środo-

wiskowych wpływających na jego funkcjonowanie  w życiu szkoły i placówki oraz  w środowi-

sku społecznym; 

3.   indywidualna opieka pedagogiczna i psychologiczna nad uczniami i rodzinami wymaga-

jącymi jej; 

4. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepo-

wodzeń szkolnych; 



38	
	

5. udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych  

i środowiskowych; 

6. udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych problemów 

wychowawczych i rodzinnych; 

7. koordynowanie działań mających na celu udzielanie uczniom pomocy materialnej  

przez ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje świadczące ten rodzaj wspierania rodziny; 

8. koordynowanie pomocy udzielanej przez instytucje społeczne, administracyjne i inne pla-

cówki świadczące pomoc społeczną; 

9. prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edu-

kacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia; 

10. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów związanych z 

etapem rozwojowym uczniów; 

11. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i  pozaszkolnym uczniów; 

12. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzyso-

wych; 

13. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-peda-

gogicznej; 

14. prowadzenie warsztatów i innych form pracy z uczniami celem wspierania działań wycho-

wawczych nauczycieli. 

§ 52 
Do zadań logopedy należy w szczególności: 
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia 

stanu mowy uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych z uczniami, u których stwierdzono zaburzenia rozwoju 

mowy; 

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

dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komuni-

kacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

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

gogicznej. 

§ 53 
 
Do zadań doradcy zawodowego należy: 



39	
	

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne oraz 

zawodowe, pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych oraz zawodowych wła-

ściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań w zakre-

sie doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

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

chologiczno-pedagogicznej. 

 
§ 54. 

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy : 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami roz-

wojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

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

terapeutycznym; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnych  

uczniów, we współpracy z ich rodzicami; 

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

chologiczno-pedagogicznej. 

 
§ 55 

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

i przedstawiają do akceptacji dyrektorowi szkoły. 

Rozdział 4 

Pracownicy obsługi i administracji 

§ 56 

1.W szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest 

zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkoły, jako instytucji publicznej oraz utrzymanie 

obiektu, a także jego otoczenia w czystości i porządku. 

2. Pracownicy obsługi oraz administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regu-

lacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 
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2) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

3) sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań; 

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

5) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

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

władnymi oraz współpracownikami; 

4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe 

zadania ustala dyrektor szkoły. 

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

na zajmowanym stanowisku.  

6. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy. 

 

DZIAŁ VI 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW 

Rozdział 1 

Ogólne zasady oceniania 

§ 57. 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

 

§ 58. 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu: 

1) rozpoznanie przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole 

programów nauczania; 

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

postępach w tym zakresie;  

3) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

4) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

6) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
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7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

 

§ 59. 

1. Oceny poziomu wiadomości i umiejętności ucznia powinny być dokonywane 

systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność. 

2. Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny poziomu jego 

wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu. 

3. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

3) śródroczne i roczne,  

4) końcowe. 

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

5. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, przekazując uczniowi informację, która odnosi się 

do uzyskanych przez niego efektów oraz wskazuje kierunki dalszej pracy. Informacja zwrotna 

przekazywana uczniowi przez nauczyciela powinna mieć charakter motywujący ucznia do 

dalszej pracy. Uzasadnienie oceny dotyczy zarówno wypowiedzi ustnych, jak i prac pisemnych 

ucznia.  

6. Rodzic otrzymuje informację o postępach ucznia w nauce na bieżąco poprzez wpisywanie 

ocen do dzienniczka ucznia i dziennika elektronicznego oraz w czasie zebrań i dni otwartych.  

7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja, stanowiąca załącznik do 

arkusza ocen, a dotycząca oceniania ucznia, jest udostępniania do wglądu uczniowi lub jego 

rodzicom. Dokumentację udostępnia do wglądu wychowawca oddziału lub dyrektor szkoły. 

Dokumentacji tej szkoła nie powiela. 
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§ 60. 

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

informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających mu w uczeniu się, przez wskazanie, 

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

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

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

wchodzących w skład tego bloku. 

 

§ 61. 

1. 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 zajęć edukacyjnych; 

4) warunkach, kryteriach i sposobie oceniania zachowania; 

5) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana śródrocznej (rocznej) oceny 

klasyfikacyjnej  zachowania. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają poprzez złożenie podpisu fakt zapoznania się 

z informacjami wskazanymi w literach 1) - 5). W każdym momencie uczniowie i rodzice 

(prawni opiekunowie) mają dostęp do wewnątrzszkolnego systemu oceniania (dalej zwanego 

WO), który znajduje się u wychowawców klas, w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej 

szkoły. 

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

1) dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii 

nauczyciela wspomagającego; 

2) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

 i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

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

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

4) poinformowanie ucznia i jego rodziców na 30 dni przed wystawieniem oceny śródrocznej 
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 i rocznej o zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotu i oceną naganną lub nieodpowiednią  

zachowania;  

5) na tydzień przed rocznym  posiedzeniem  rady pedagogicznej poinformowanie ucznia 

 i jego rodziców o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej z nauczanego 

przedmiotu i ocenie z zachowania; 

6) ustalanie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z zajęć edukacyjnych i przedstawianie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

4. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i 

rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

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

zachowania. 

5. Do zadań wychowawcy w zakresie oceniania należy: 

1) ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia  

po zasięgnięciu opinii: nauczycieli uczących w danym oddziale, psychologa i pedagoga, 

uczniów danego oddziału i ocenianego ucznia; 

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

o przewidywanej dla niego rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania; 

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

zachowania i przedstawienie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

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

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

zrealizowane na wcześniejszym etapie edukacyjnym; 

2) zwalnianie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń, wydanej przez lekarza na czas 

określony w tej opinii; 

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

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

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

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

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

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

rodziców, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej;  
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5) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

7. Do zadań rady pedagogicznej, związanych z klasyfikacją i promowaniem uczniów należy: 

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

2) wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny uczniowi nieklasyfikowanemu z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności; 

3) jeden raz na danym etapie edukacyjnym, biorąc pod uwagę możliwości edukacyjne ucznia, 

wyrażenie zgody na promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są 

realizowane w klasie programowo wyższej; 

4) przedłużenie okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu. 

 

§ 62. 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede 

wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego, także 

systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

§ 63 

1. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są podsumowaniem całorocznej pracy 

ucznia, co oznacza, że uwzględniają wyniki ucznia w I i II semestrze nauki. 

2. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ustalone według następującej skali: 

 

Lp. Nazwa oceny Stopień wyrażony cyfrą Skrót oceny 

1. celująca 6 cel 

2. bardzo dobra 5 bdb 

3. dobra 4 db 

4. dostateczna 3 dst 

5. dopuszczająca 2 dop 

6. niedostateczna 1 ndst 

 

3. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa 

w pkt 1–5 tabeli. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym 

mowa w pkt 6 tabeli. 
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4. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyrażone w 

liczbach ustala się według skali przedstawionej w  tabeli.  

5. Roczne oceny klasyfikacyjne  zachowania są podsumowaniem zachowania ucznia w I i II 

semestrze. 

6. Roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ustalone wg następującej skali: 

 

Lp. Nazwa oceny Skrót oceny 

1. wzorowa wz 

2. bardzo dobra bdb 

3. dobra db 

4. poprawna popr 

5. nieodpowiednia ndp 

6. naganna ng 

 

7. Końcowe oceny klasyfikacyjne i końcowa ocena zachowania wyrażone są w skali, o której 

mowa w ust. 2 - 6. 

8. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim oraz laureat lub finalista 

ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą 

pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, ustaloną według skali, o której mowa w ust. 2. 

9. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub tytuł 

laureata czy finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z nich najwyższą pozytywną końcową 

ocenę klasyfikacyjną. 

 

Rozdział 2 

Ocenianie uczniów w klasach I-III 

§ 64. 

1. W klasach I-III oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

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

zachowania są ocenami opisowymi. 

2. W klasach I-III oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z religii, etyki są 

ocenami wyrażonymi cyfrą. 

3. Nauczyciel w bieżącym ocenianiu zajęć edukacyjnych, może zamiast oceny opisowej, 

zastosować skalę ocen, o której mowa § 63, informując o tym uczniów i ich rodziców. 
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4. Oceniając zachowanie uczniów klas I-III, nauczyciel może zastosować oznakowanie 

symbolami. Decyzję o zastosowaniu odpowiednich symboli podejmuje nauczyciel, informując o 

formie oceniania  uczniów i ich rodziców. 

 

§ 65 

1. W klasach I-III nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne uczniów na podstawie 

sprawdzianów, samodzielnuch kart pracy, aktywności ucznia podczas zajęć edukacyjnych, prac 

domowych i prezentowanych przez ucznia umiejętności praktycznych. 

2. W klasach I-III sprawdziany i samodzielne karty pracy są dostosowane do indywidualnych 

potrzeb i możliwości ucznia. Czas ich trwania i sposób przeprowadzania ustala nauczyciel 

prowadzący sprawdzian, biorąc pod uwagę powyższe kryteria.  

3. Sprawdziany semestralne są zapowiadane przynajmniej tydzień przed ich terminem i 

oceniane w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie. Każdy uczeń, który ze sprawdzianu otrzymał 

ocenę E (niewystarczająco), ma prawo poprawić ją, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  

4. W klasach I-III jeden sprawdzian może obejmować zintegrowane treści nauczania w 

zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, plastycznej, 

technicznej, muzycznej, informatycznej oraz z wychowania fizycznego i etyki.  

5. Ze względu na możliwości percepcyjne uczniów mogą oni rozwiązywać zadania z takiego 

sprawdzianu w ciągu więcej niż jednego dnia. 

6. Dopuszcza się możliwość zaliczenia danej partii materiału w innej formie  np. ustnej, 7. 7. 

7.  Samodzielna karta pracy stanowi formę powtórzenia wiadomości dla wszystkich uczniów 

w klasie. Pełni ona także rolę informacyjną dla nauczyciela i rodzica (prawnego opiekuna), w 

jakim stopniu uczeń opanował bieżące wiadomości i umiejętności z poszczególnych edukacji. 

 

8. Każdy uczeń klas I-III ma prawo pięć razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do 

zajęć (brak pracy domowej, brak wymaganych materiałów lub pomocy niezbędnych do aktywnego 

udziału w zajęciach). 

9. Kartkówka stanowi pisemną formę sprawdzenia wiadomości wszystkich uczniów w klasie 

i nie musi być zapowiadana. Zakres sprawdzania wiadomości może dotyczyć tylko ostatniego 

tematu realizowanego na jednych lub dwóch zajęciach poprzedzających kartkówkę. W jednym 

dniu nie może być więcej niż dwie kartkówki lub jedna kartkówka i jedna praca klasowa. 

Kartkówka powinna być oceniona w ciągu tygodnia. 

10. Skala i forma oceniania bieżącego. W klasach I – III stosuje się ocenę bieżącą opisową 

według następujących kryteriów: 
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Edukacja 

wczesnoszkolna 
Język angielski 

Religia 

/ 

Etyka Procenty 

[%] 
Kryteria 

Symbol 
Poziom 

osiągnięć 
Cyfra 

Poziom 

osiągnięć 
Cyfra 

W Wspaniale 6 Super 6 98 – 100 

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności, które są 

efektem samodzielnej pracy, wynikają z 

indywidualnych zainteresowań, zapewniają 

pełne wykorzystanie wiadomości w 

praktyce, proponuje śmiałe i twórcze 

rozwiązywanie problemów. 

A Znakomicie 5 Very good 5 90 – 97 

Uczeń posiada wiedzę pozwalającą na 

samodzielne jej wykorzystanie w nowych 

sytuacjach. Sprawnie korzysta z dostępnych 

źródeł informacji, rozwiązuje problemy i 

zadania, posługując się nabytymi 

umiejętnościami. 

B Poprawnie 4 Good 4 89 – 75 

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności 

pozwalające na samodzielne rozwiązywanie 

typowych zadań, a trudniejsze wykonuje 

pod kierunkiem nauczyciela. Poprawnie 

rozumuje w kategoriach przyczynowo – 

skutkowych. 

C Przeciętnie 3 Satisfactory 3 74 – 50 

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności 

niezbędne na danym i na wyższych etapach 

kształcenia, pozwalające na rozumienie 

podstawowych zagadnień. Potrafi wykonać 

proste zadania pod kierunkiem nauczyciela, 

wyrywkowo stosuje wiedzę w typowych 

sytuacjach. 

D Minimalnie 2 Poor 2 49 – 30 

Uczeń posiada minimalną wiedzę i 

umiejętności pozwalające na wykonanie 

przy pomocy nauczyciela prostych poleceń 

wymagających zastosowania podstawowych 

umiejętności. 

E 
Niewystarcza-

jąco 
1 

 You must try 

again. 
1 29 – 0 

Uczeń mimo wsparcia i pomocy ze strony 

nauczyciela nie spełnia wymagań 

koniecznych, niezbędnych do uczenia się i 

opanowania podstawowych umiejętności. 

Poziom osiągnięć edukacyjnych 

uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie 

nauki 

 

11. Podstawą kryteriów ocen ucznia są wymagania edukacyjne. 

12. Ocena bieżąca jest oceną opisową i / lub wyrażoną symbolem literowym lub cyfrowym, 

który oznacza odpowiedni poziom osiągnięć. Przy ocenach wyrażonych symbolami literowymi 

można stawiać znaki: plus (+) lub minus (-).  
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13. Ustalając ocenę pracy pisemnej można stosować skalę punktową lub/i procentową. 

14. Ocenianie bieżące odbywa się podczas zajęć. Nauczyciel bierze pod uwagę wiedzę, 

umiejętności, wysiłek i zaangażowanie ucznia, oceniając zróżnicowane formy jego aktywności. 

15. Aktywność na zajęciach oznacza się plusem „+”. Pięć plusów jest równoznacznych z 

otrzymaniem przez ucznia oceny W (Wspaniale).  

16. Oprócz powyższego nauczyciel motywuje ucznia do pracy poprzez ustną pochwałę, 

pochwałę pisemną w Dzienniczku ucznia, w zeszytach, w ćwiczeniach oraz na pracach ucznia, 

np.: „Wspaniale pracujesz”, „Bardzo ładnie pracujesz”, „Dobrze pracujesz”, „Pracuj tak dalej” 

itp. 

17. Niewywiązywanie się ucznia z obowiązków skutkuje otrzymaniem przez niego  

„–“. Pięć minusów jest równoznacznych z otrzymaniem przez ucznia oceny E 

(Niewystarczająco). 

18. Sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępniane uczniom w czasie lekcji, a rodzicom w 

czasie zebrań, dni otwartych. Prace są przekazywane rodzicom i zwracane do szkoły w ciągu 5 

dni. 

 

Rozdział 3 

Ocenianie uczniów w klasach IV-VIII 

§ 66 

 

1. Nauczyciel każdych zajęć edukacyjnych na początku roku szkolnego ustala zakresy 

wiedzy i umiejętności podlegające ocenie w różnych formach i planuje dokumentację ocen w 

dzienniku elektronicznym w taki sposób, aby było czytelne, jaka była forma każdej oceny oraz 

jakiego zakresu wiedzy i umiejętności dotyczy dana ocena. Oceny są wpisywane do dziennika 

elektronicznego na bieżąco. 

2. W klasach IV-VIII nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne uczniów na podstawie 

prac klasowych, sprawdzianów, samodzielnych kart pracy, odpowiedzi ustnych, prac 

domowych, prac dodatkowych, reprezentowanych przez ucznia umiejętności praktycznych, 

czynnego udziału w zajęciach edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych (w tym również 

pozaszkolnych), udziału w projektach edukacyjnych i innych wskazanych przez nauczyciela. 

3. W klasach IV-VIII stosuje się następującą skalę ocen: 

1) ocena celująca (6) - otrzymuje uczeń, który samodzielnie i twórczo rozwija własne 

uzdolnienia, znajduje odkrywcze, nietypowe rozwiązania problemów, w pełni opanował 

materiał dla danej klasy. 

2) ocena bardzo dobra (5) -otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i 

umiejętności określony przez realizowany program,  sprawnie posługuje się zdobytymi 
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wiadomościami w praktyce, rozwiązuje samodzielnie różnorodne, w tym także niestandardowe, 

problemy; 

3) ocena dobra (4) - otrzymuje uczeń, który rozumie i poprawnie stosuje określone w 

programie terminy, pojęcia i fakty, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania, 

posługuje się zdobytą wiedzą w różnych sytuacjach praktycznych; 

4) ocena dostateczna (3) - otrzymuje uczeń, który zna elementarne terminy, pojęcia i fakty, 

samodzielnie rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania o niewielkim stopniu trudności; 

5) ocena dopuszczająca (2) - otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiadomości i 

umiejętności określonych w podstawie programowej, ale nie przekreślają one możliwości 

uzyskania podstawowej wiedzy z danych zajęć edukacyjnych w dalszym toku nauki, zna 

większość elementarnych terminów, pojęć i faktów, rozwiązuje (wykonuje) z pomocą 

nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności;  

6) ocena niedostateczna (1) - otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności 

określonych w podstawie programowej w stopniu umożliwiającym dalsze zdobywanie wiedzy z 

danych zajęć edukacyjnych; 

 

4. W szczególności ocenę celującą otrzymuje każdy uczeń, który zakwalifikował się do 

wojewódzkiego (regionalnego) finału odpowiedniego konkursu przedmiotowego lub ma inne 

porównywalne osiągnięcia. 

5. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stawianie stopni ze znakiem „+” lub” –„. Ocena 

może być wyrażona procentowo, cyfrą lub opisem.  

6. Sprawdzian to sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadzone w czasie 

zajęć lekcyjnych, obejmujący zakres materiału z więcej niż 3 ostatnich lekcji.  Może przyjąć 

formę wypowiedzi pisemnej, ustnej lub praktycznej o czym uczeń jest informowany na tydzień 

przed terminem sprawdzianu. Termin i  zakres sprawdzianu nauczyciel umieszcza w terminarzu 

dziennika elektronicznego. Nauczyciel organizuje lekcję powtórzeniową. 

7. Sprawdzian może być przełożony na inny termin za zgodą nauczyciela na prośbę klasy, za 

zgodą klasy na prośbę nauczyciela. W ciągu tygodnia mogą odbyć się maksymalnie 3 

sprawdziany, w danym dniu tylko jeden. W liczbę tę nie są wliczane sprawdziany poprawkowe 

lub przekładane na życzenie uczniów.  

8. Następny sprawdzian z danego przedmiotu może odbyć się po sprawdzeniu i omówieniu 

poprzedniego. Sprawdzian powinien być oceniony i omówiony najpóźniej 2 tygodnie po jego 

przeprowadzeniu.  

9. W szkole obowiązują jednakowe kryteria oceniania prac pisemnych. O ocenie decyduje 

liczba uzyskanych punktów przeliczona na procenty wg następujących kryteriów: 

1) 0 -  29% - ocena „niedostateczny”,  
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2) 30% - 49,% - ocena „dopuszczający”, 

3) 50% - 74,% - ocena „dostateczny”, 

4) 75% - 89,% - ocena „dobry”, 

5) 90% - 97% - ocena „bardzo dobry”, 

6) 98% - 100% - ocena „celujący”. 

10. Każdy uczeń, który ze sprawdzianu otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą  ma 

prawo jeden raz poprawić ją w terminie ustalonym z nauczycielem ale nieprzekraczającym 

dwóch tygodni od oddania pracy. Nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego obie oceny. 

11. Uczeń, który z przyczyn losowych nie pisał sprawdzianu, pisze tę pracę w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 

12. Sprawdzone i ocenione prace pisemne są oddawane uczniom.  

13. Kartkówka stanowi pisemną formę sprawdzenia wiadomości i umiejętności uczniów i nie 

musi być zapowiadana. Zakres sprawdzania wiadomości może dotyczyć 3 ostatnich lekcji. 

Kartkówka powinna być oceniona w ciągu 1 tygodnia. O możliwościach poprawy oceny z 

kartkówki decyduje nauczyciel przedmiotu. 

14. Każdy uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do zajęć 

(brak pracy domowej, gotowości do odpowiedzi ustnej, wymaganych materiałów lub pomocy 

niezbędnych do aktywnego udziału w zajęciach). Zgłoszenie nieprzygotowania nie dotyczy 

zapowiedzianych prac pisemnych, a także nie zwalnia ucznia z pracy na bieżącej lekcji. 

15. Nieoddanie przez ucznia obowiązkowej pracy w terminie wyznaczonym przez nauczyciela 

skutkuje oceną niedostateczną. O możliwościach poprawy tej oceny decyduje nauczyciel. 

16. Nauczyciel dostosowuje sposób oceniania ucznia posiadającego opinię wydaną przez 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną do zaleceń zawartych w opinii zachowując przy tym 

poziom wymagań edukacyjnych zgodnie z przyjętym planem nauczania. Jeśli opinia zawiera 

informację o konieczności obniżenia wymagań edukacyjnych, nauczyciel ma obowiązek 

stosować się do tych wytycznych. 

 

Klasyfikowanie uczniów 

§ 67. 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na: 

1) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych; 

2) podsumowaniu zachowania ucznia; 

3) ustaleniu oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych; 

4) ustaleniu oceny śródrocznej zachowania; 

2. W klasach I-III w przypadku: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się opisową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć; 
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2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się ocenę klasyfikacyjną wyrażona cyfrą. 

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie 

uzależnionym od terminu ferii zimowych.  

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

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w 

miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków w formie zajęć: 

wyrównawczych, reedukacyjnych, psychologiczno-pedagogicznych, logopedycznych i in. 

§ 68. 

1. Klasyfikacja roczna polega na: 

1) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym roku 

szkolnym; 

2) podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym; 

3) ustaleniu oceny rocznej z zajęć edukacyjnych; 

4) ustaleniu oceny rocznej zachowania. 

2. Zmiana oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wystawiona przez nauczyciela 

przedmiotu może nastąpić tylko po przeprowadzeniu egzaminu klasyfikacyjnego lub 

poprawkowego. 

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

zachowania. 

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

5. Zmiana oceny klasyfikacyjnej zachowania wystawiona przez wychowawcę klasy lub 

innego nauczyciela pełniącego tę funkcję może nastąpić tylko po zwołaniu stosownej komisji i w 

wyniku podjętej przez nią decyzji. 

§ 69. 

1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 

2. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 

programowo najwyższej; 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

odpowiednio w klasach programowo niższych; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

3. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
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znacznym, klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w stosownym 

paragrafie. 

§ 70. 

1. Nauczyciel informuje rodzica (prawnego opiekuna) o zagrożeniu oceną niedostateczną 

śródroczną i roczną poprzez wysłanie wiadomości za pomocą dziennika elektronicznego, przy 

czym wiadomość wysłaną uważa się za dostarczoną. Wiadomość tę należy wysłać na 30 dni 

przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. 

2. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele 

poszczególnych zajęć edukacyjnych i wychowawcy klas informują wpisem do dziennika 

elektronicznego uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych 

śródrocznych (rocznych) ocenach klasyfikacyjnych.  

3. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej 50%  czasu przeznaczonego na te zajęcia 

w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. W przypadku klasyfikacji rocznej bierze 

się pod uwagę frekwencję ucznia za cały rok szkolny. 

4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

 

Rozdział 4 

Zasady uzyskiwania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

lub rocznej oceny zachowania 

§ 71 

1. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły z  pisemną prośbą o umożliwienie 

uzyskania wyższej niż przewidywana ocena roczna z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych 

oraz zachowania najpóźniej na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej. 

2. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu  opinii wychowawcy, ustala termin sprawdzianu. 

Sprawdzian obejmuje umiejętności i wiadomości z danego przedmiotu zgodnie z wymaganiami 

na ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonymi w wymaganiach edukacyjnych opracowanych 

przez nauczyciela danego przedmiotu.  

3. Zakres materiału obejmuje I i II półrocze. Warunkiem uzyskania oceny, o którą ubiega się 

uczeń jest uzyskanie ze sprawdzianu więcej niż 80% punktów za cały sprawdzian. 
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4. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem sprawdzianu z 

informatyki, zajęć muzycznych, plastycznych, technicznych  lub wychowania fizycznego, z 

których ma formę zajęć praktycznych. 

5. Sprawdzian przeprowadza trzyosobowa komisja, w skład której wchodzą: nauczyciel 

przedmiotu, z którego uczeń ubiega się o zmianę oceny,  nauczyciel tego samego lub 

pokrewnego przedmiotu oraz dyrektor szkoły. 

6. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od wystawionej przez nauczyciela 

przedmiotu oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.  

7. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, 

zadania do zrealizowania na sprawdzianie, wynik sprawdzianu z ustaloną oceną. Do protokołu 

załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych ucznia.  

8. Wynik sprawdzianu odnotowuje się w dzienniku elektronicznym. Protokół z egzaminu 

przechowuje się jeden rok z arkuszem ocen ucznia. 

9. Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład której 

wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły -jako 

przewodniczący; 

2) wychowawca klasy; 

3) nauczyciel uczący w danej klasie; 

4) pedagog lub psycholog szkolny; 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 

10. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku, gdy uczeń: 

1) aktywnie brał udział w pracach samorządu szkolnego lub klasowego; 

2) pracował społecznie na rzecz innych ludzi, środowiska, fundacji, co zostało potwierdzone 

opiniami i podziękowaniami; 

3) reprezentował szkołę na imprezach zewnętrznych, o ile nie zostało to wcześniej 

uwzględnione w ocenie z zachowania. 

 

Rozdział 5 

Egzaminy klasyfikacyjne 

§ 72. 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla: 

1) uczniów nieklasyfikowanych z powodu usprawiedliwionej nieobecności za zgodą rady 

pedagogicznej; 
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2) uczniów nieklasyfikowanych z powodu  nieusprawiedliwionej nieobecności za zgodą rady 

pedagogicznej; 

3) ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą; 

4) ucznia realizującego indywidualny tok nauki; 

 

3. W skład komisji, wchodzą:  

1) Dyrektor jako przewodniczący; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

4. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz z jego rodzicami liczbę zajęć 

edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu 

jednego dnia. 

5. 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. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, informatyki i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. Dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów 

klasyfikacyjnych z: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć technicznych i wychowania 

fizycznego;  

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

10. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, 

11. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
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12. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

 

Rozdział 6 

Egzaminy poprawkowe 

§ 73 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, z 

jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu 

poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 

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

dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

5. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego 

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 

egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja w składzie: 

1) dyrektor szkoły jako przewodniczący; 

5) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

6) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

8. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, 

uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 

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

9. Egzamin poprawkowy układa nauczyciel przedmiotu zgodnie z przyjętymi wymaganiami 

edukacyjnymi przedstawionymi na początku roku szkolnego. Nauczyciel wskazuje uczniowi 

zakres materiału niezbędny do opanowania na egzamin poprawkowy.  

10. Uczeń w wyniku przeprowadzenia egzaminu otrzymuje punkty, które przelicza się na 

ocenę zgodnie z progami procentowymi ustalonymi dla poszczególnych ocen ze sprawdzianów. 

11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

12. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
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2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

13. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 

Rozdział 7 

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do oceny ustalonej niezgodnie z obowiązującymi przepisami 

§ 74. 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później 

jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

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

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 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 oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych; 

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

klasyfikacyjną zachowania. 

4. 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 negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, 

która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 70 ust. 1. 

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

mowa w ust. 3 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3, przeprowadza się 

w formie pisemnej i ustnej.  
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7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

8. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 

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

z uczniem i jego rodzicami. 

9. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 wchodzą: 

1) dyrektor szkoły  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

10. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, 

szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład 

komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie 

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

11. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

12. Do protokołu, o którym mowa w ust. 11, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, 

zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację  

o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

13. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wchodzą: 

1) dyrektor szkoły;  

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog szkolny lub psycholog; 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

14. Komisja, o której mowa w ust. 13, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w 

terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Ocena jest ustalona  

w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego komisji.  

15. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 13, sporządza się protokół zawierający: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 
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3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

16. Protokoły, o których mowa w ust. 11 i 15, dołącza się do arkusza ocen ucznia. 

 

Rozdział 8 

Promowanie ucznia 

§ 75. 

1. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo 

wyższej. 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w 

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

powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek: 

1) wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców; 

2) na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

3. Jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym 

treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu 

roku szkolnego na wniosek: 

1) wychowawcy oddziału w porozumieniu z rodzicami; 

2) na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

4. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny 

klasyfikacyjne 

 

§ 76. 

1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił do 

sprawdzianu ośmioklasisty. 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę. 

 

§ 77. 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 



59	
	

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię i/lub etykę, do 

średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z 

tych zajęć. 

3. Uczeń, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą i w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

§ 78. 

1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 

oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię i/lub etykę,  

do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane 

z tych zajęć. 

Rozdział 9 
Zasady oceniania zachowania uczniów 

§ 79. 

1. Kryteria oceniania zachowania 

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli, 

innych pracowników szkoły oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia pod-

stawowych zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 

Ocenianie zachowania odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. 

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. 

2. Skala śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania 

1) W klasach  I – III ocena śródroczna jest ocena opisową i rozpatrywana jest w pięciu kategoriach: 

     a) zachowanie wzorowe: uczeń/uczennica odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i 

zobowiązań. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność. Jest 

pracowity/a i wytrwały/a w dążeniu do wyznaczonych celów. Zgodnie i twórczo współpracuje w 

zespole. Jest opiekuńczy/a, troskliwy/a, koleżeński/a, prawdomówny/a, kulturalny/a. Dotrzymuje 
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zawartych umów. Panuje nad emocjami. Radzi sobie z różnymi problemami życia codziennego. Po-

trafi dokonać samooceny własnego zachowania i działania oraz ocenić zachowanie innych. Ponadto 

reprezentuje szkołę w konkursach szkolnych i pozaszkolnych (np. dzielnicowych, warszawskich, 

wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych). 

     b) zachowanie przykładne: uczeń/uczennica zachowuje się kulturalnie, używa form grzecznościo-

wych, jest koleżeński/a, uczynny/a. Zna zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw (zajęć) i ich prze-

strzega. Dotrzymuje warunków zawartych umów. W miarę możliwości stara się wywiązywać ze 

swoich obowiązków. Jest prawdomówny/a. Potrafi ocenić własne zachowanie i zachowanie innych. 

Jest koleżeński/a wobec rówieśników. Potrafi współpracować w zespole.  

     c) zachowanie poprawne: uczeń/uczennica zna formy grzecznościowe, choć nie zawsze je stosuje. 

Stara się nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. Próbuje oceniać własne zachowanie. 

Widzi potrzebę poprawy niektórych zachowań. Nie zawsze dotrzymuje obietnic i zobowiązań,  po-

trafi jednak przyznać się do błędu. Stara się przestrzegać bezpieczeństwa w czasie zajęć i zabaw oraz 

dotrzymywać umów. Radzi sobie z własnymi emocjami. Potrafi pracować w zespole. 

     d) zachowanie budzące zastrzeżenia: uczeń/uczennica zna formy grzecznościowe i zasady kultural-

nego zachowania. Ma jednak trudności z ich przestrzeganiem. Rozumie, na czym polega koleżeń-

stwo. Widzi i ocenia niewłaściwe zachowania innych. Ma problemy z oceną własnych zachowań i 

opanowaniem emocji. Ma własne przekonania i zasady postępowania, które czasem budzą zastrze-

żenia. Nie zawsze wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań. 

     e) zachowanie niepożądane: uczeń/uczennica nie stosuje się do zasad obowiązujących w szkole.  Za-

chowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych. Ma świadomość swojego nie-

właściwego zachowania, ale nie zmienia go. Nie wywiązuje się z powierzonych zadań i umów, nie 

potrafi współpracować w zespole, przejawia zachowania agresywne. 

2) Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według 

następującej skali: 

a) wzorowe,  

b) bardzo dobre, 

c) dobre, 

d) poprawne, 

e) nieodpowiednie, 

f) naganne. 

3) W klasach IV-VIII uczeń otrzymuje:  

a) ocenę naganną za:  

• powtarzające się czyny wymienione w ocenie nieodpowiedniej, 
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• dezorganizowanie pracy na lekcji, w szkole, 

• kradzieże, 

• wagary, 

• stosowanie przemocy i szantażu, 

• palenie papierosów, picie alkoholu oraz używanie innych środków odurzających, 

• posiadanie i dystrybuowanie środków odurzających;  

• znęcanie się nad kolegami, 

• dręczenie zwierząt, niszczenie przyrody, 

• brak szacunku dla innych, 

• niewykonywanie poleceń pracowników szkoły, używanie wulgarnego języka, 

• stwarzanie zagrożenia dla zdrowia i życia innych, między innymi przy użyciu niebez-

piecznych przedmiotów; 

b) ocenę nieodpowiednią za:  

• notoryczne spóźnianie się na zajęcia lub ich samowolne opuszczanie, 

• dezorganizowanie pracy na zajęciach, 

• używanie niecenzuralnych wyrazów, odzywanie się podniesionym głosem, lekcewa-

żenie rozmówcy nieodpowiednią postawą i tonem, 

• brak szacunku wobec innych osób (pracowników szkoły), kłamstwa, obmawianie, 

wyśmiewanie, arogancję, niekoleżeńskość, egoizm, 

• stwarzanie zagrożeń dla zdrowia swojego i innych przez niewłaściwe poruszanie się 

na terenie szkoły i jej najbliższym otoczeniu, 

• stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych, między innymi prowo-

kowanie i uczestnictwo w bójkach, 

• zaśmiecanie szkoły i otoczenia, 

• niszczenie wspólnej i cudzej własności, 

• lekceważenie poleceń pracowników szkoły, 

• znieważanie ludzi innych narodowości, wyznań i przekonań, 

• znieważanie symboli narodowych i religijnych, 

• przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów. 

c) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, któremu zdarzają się drobne uchybienia 

w zachowaniach opisanych w ocenie dobrej, czyli:  

• sporadyczne spóźnianienie  się na zajęcia i nieprzygotowywanie się do lekcji, 

• utrudnianie  prowadzenia zajęć, 

• wykazywanie braków w zakresie kultury osobistej (słownictwo, strój, takt), 
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• sporadyczne naruszanie  zasad bezpiecznego przebywania na terenie szkoły, 

• nie zawsze stosowanie się do poleceń wszystkich pracowników naszej placówki, 

• przejawianie obojętnego stosunku wobec potrzeb innych, 

• zdarza mu się demonstrowanie swojej wyższości wobec innych osób. 

d) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, do którego nie ma zastrzeżeń. Zachowuje pełną dyscyplinę 

na lekcji. Stosuje się do uwag i poleceń wszystkich pracowników szkoły. Przestrzega 

regulaminów i procedur obowiązujących w szkole. W szczególności:  

• nie spóźnianie  się na zajęcia i nie opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia, 

• przychodzenie odpowiednio ubrany na zajęcia lekcyjne, 

• przygotowywanie się do lekcji i właściwie wykorzystanie czasu pracy w szkole, 

• przestrzeganie zasad dobrego wychowania i współżycia w grupie, 

• okazywanie szacunku osobom starszym, niepełnosprawnym i rówieśnikom, 

• poruszanie się po szkole, nie narażając na szwank swojego i cudzego zdrowia, 

• nie stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej, 

• nie podnoszenie głosu podczas rozmowy, nie kłamie, nie obraża, nie wyśmiewa, 

• cenienie dobra wspólnego na równi z własnym, nie niszczenie cudzej i wspólnej wła-

sności, pomieszczeń, przyrody, 

• służenie innym pomocą i radą, 

• nie wywyższanie się ponad innych ze względu na stan posiadania, urodę, zdolności 

intelektualne i fizyczne. 

e) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny dobrej, a ponadto 

wyróżnia się:  

• pilnością, 

• obowiązkowością, 

• odpowiedzialnością, 

• starannością, 

• efektywną współpracą z innymi, 

• właściwą reakcją na krzywdę drugiego człowieka, 

• systematyczną pracą na rzecz swojej klasy, szkoły. 

f) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, oraz którego 

cechuje:  

• inwencja twórcza w zakresie działań prospołecznych, 

• maksymalne wykorzystywanie swoich talentów i zdolności, 
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• wyróżniająca z otoczenia kultura osobista, między innymi strój, język, skromność, 

takt, umiar, 

• godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

• systematyczna praca na rzecz innych ludzi, 

• właściwa reakcja na przejawy złych zachowań, 

• zachowanie mogące służyć za wzór postępowania dla innych, nawet w jednostko-

wym, szczególnym przypadku, jeśli na co dzień uczeń spełnia kryteria oceny bardzo 

dobrej. 

 
 
 

DZIAŁ VII 

UCZNIOWIE 

Rozdział 1 

Prawa i obowiązki ucznia 

§ 80. 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) wiedzy o przysługujących mu prawach; 

2) kształcenia się, wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju; 

3) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości psychofizycznych; 

4) zapoznania się ze statutem szkoły, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, regulaminami  

i procedurami obowiązującymi w szkole; 

5) zapoznania się z programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi dla danego poziomu 

nauczania; 

6) odpowiednio zorganizowanego procesu nauczania, dostosowanego do możliwości 

psychofizycznych i predyspozycji ucznia; 

7) zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły; 

8) opieki wychowawczej; 

9) swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli, przekonań, pod warunkiem zachowania 

szacunku dla innych osób; 

10) rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych oraz w formie indywidualnego 

programu lub toku nauki, w przypadku szczególnych uzdolnień ucznia; umożliwienie 

ukończenia szkoły w skróconym czasie; 

11) powiadomienia, z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym, o terminie i zakresie 

pisemnych prac klasowych; 

12) jawnej i umotywowanej oceny; 
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13) czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek; 

14) opieki zdrowotnej; 

15) pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej; 

16) ochrony własności intelektualnej; 

17) współorganizowania imprez szkolnych i uczestnictwa w nich; 

18) korzystania z pomocy dydaktycznych, urządzeń i sprzętu znajdującego się w szkole; 

19) bezpiecznych warunków nauki w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

20) uzyskiwania informacji z różnych źródeł wiedzy; 

21) wsparcia, przez nauczycieli, w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolnym; 

22) wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach; 

23) pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji 

ekonomicznej lub życiowej; 

24) przygotowania go do kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym, w tym wyboru zawodu 

i kierunku kształcenia; 

25) reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

26)  ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy, agresji, zastraszania itp.; 

27) równego traktowania. 

2. Do obowiązków ucznia należy: 

1) przestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów prawa zewnętrznego  

i wewnętrznego; 

2) systematyczne uczenie się i podnoszenie swoich umiejętności; 

3) odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły; 

4) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

5) dbanie o porządek i ład w klasie i szkole; 

6) szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób; 

7) dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów; nie uleganie 

nałogom i przekonywanie innych o ich szkodliwości; 

8) noszenie w czasie zajęć szkolnych schludnego, estetycznego ubioru, a podczas 

uroczystości – stroju galowego; 

9) szanowanie symboli państwowych i szkolnych; 

10) aktywne uczestniczenie w życiu szkolnym; 

11) wykazywanie się wiedzą zdobytą podczas zajęć; 

12) przygotowywanie się do zajęć i systematyczne w nich uczestnictwo; 

13) usprawiedliwianie, w formie pisemnego usprawiedliwienia wystawionego przez rodziców, 

nieobecności, wciągu 7 dniu od dnia powrotu do szkoły; 

14) odrabianie prac domowych, 
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3. Podczas zajęć edukacyjnych uczeń: 

1) bierze aktywny udział w zajęciach, stara się nie przeszkadzać w ich prowadzeniu; 

2) współpracuje z nauczycielem i uczniami danego oddziału; 

3) dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem; 

4) korzysta z pomocy dydaktycznych i naukowych zgodnie z poleceniem nauczyciela; 

5) wykonuje zadania i prace zlecone przez nauczyciela; 

6) przestrzega zasad przyjętych przez oddział, w którym się uczy. 

4. Uczennice i uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń elektronicznych na terenie szkoły na warunkach i zasadach określonych w odrębnym 

regulaminie. Zakazane jest wykonywanie zdjęć lub nagrywanie osób. 

 
Rozdział 2 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

§ 81. 

1. Jeśli prawa dziecka zostały złamane, a dziecko nie może znaleźć rozwiązania tej sytuacji, o 

pomoc zwraca się do wychowawcy, pedagoga, psychologa lub dyrektora szkoły. 

2. Kiedy do złamania prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca: 

1) zapoznaje się z opinią stron; 

2) podejmuje mediacje ze stronami sporu przy współpracy z pedagogiem w celu 

wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego; 

3) w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca oraz pedagog przekazują 

sprawę dyrektorowi szkoły; 

4) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy uczniami, 

ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje dyrektor szkoły. 

3. W przypadku, gdy do złamania praw ucznia doszło przez nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły, uczeń zgłasza sprawę do wychowawcy, pedagoga, psychologa lub dyrektora 

szkoły, którzy: 

1) zapoznają się z opinią stron; 

2) podejmują działania mediacyjne ze stronami, w celu wypracowania wspólnego 

rozwiązania polubownego; 

3) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy stronami, 

dyrektor szkoły podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sprawy. 

4. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku 

łamania jego praw. Tożsamość ucznia składającego skargę jest objęta ochroną i nie jest 

udostępniana publicznie, chyba że uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę. 
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5. Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, pedagoga, psychologa lub 

dyrektora szkoły w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową. 

6. Wychowawca, pedagog, psycholog lub dyrektor szkoły podejmują działania na 

wniosek ucznia, jego rodziców, samorządu uczniowskiego. 

 

Rozdział 3 

Rodzaje i warunki przyznawania nagród 

oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody 

§ 82. 

1. Za szczególne osiągnięcia w nauce uczeń klas I -III (I etap edukacyjny) może otrzymać: 

1) odznakę „Wzorowy Uczeń”; 

2) dyplom „Srebrna Tarcza Patrona Szkoły”. 

2. Odznakę "Wzorowy Uczeń" otrzymuje uczeń klas I - III, który w klasyfikacji końcoworocznej 

osiągnął w zakresie wymagań edukacyjnych poziom WSPANIALE lub/i ZNAKOMICIE,  

             a z w rozwoju emocjonalno-społecznym  prezentował postawę w kategorii ZACHOWANIE 

WZOROWE.  

3. Dyplom „Srebrna Tarcza Patrona Szkoły” jest przyznawany na zakończenie I etapu 

edukacyjnego uczniowi, który w klasie III zasługuje na odznakę „Wzorowy Uczeń”, a ponadto 

otrzymał ją już w klasie I lub II. 

4. Za szczególne osiągnięcia w nauce uczeń klas IV - VIII (II etap edukacyjny) może otrzymać: 

1) świadectwo z wyróżnieniem; 

2) dyplom „Złota Tarcza Patrona Szkoły”. 

5. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w danej klasie uzyskał na świadectwie 

średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych powyżej 4,75 oraz otrzymał wzorową lub 

bardzo dobrą ocenę zachowania. 

6. Dyplom „Złota Tarcza Patrona Szkoły” jest przyznawany na zakończenie II etapu edukacyjnego 

uczniowi klasy VIII, który: 

1) uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych powyżej 4,75 i wzorową ocenę zachowania oraz w klasach IV- VII otrzymał 

co najmniej 4 razy świadectwo z wyróżnieniem. 
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lub  

2) uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

powyżej 4,75 i wzorową ocenę zachowania, posiada dyplom „Srebrna Tarcza Patrona 

Szkoły” oraz w klasach IV-VII otrzymał co najmniej 3 razy świadectwo z wyróżnieniem. 

  

§ 83. 

1. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec zastosowanej nagrody, gdy 

uznają, że jest nieadekwatna do uczniowskich osiągnięć.  

2. Sprzeciw może być złożony w formie pisemnej, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. Składając sprzeciw rodzice lub uczeń uzasadniają jego złożenie. 

3. W celu rozpatrzenia sprzeciwu dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

1) wychowawca oddziału; 

2)  pedagog szkolny; 

3) psycholog szkolny 

4) opiekun samorządu uczniowskiego; 

5)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

 

4. Komisja rozpatruje sprzeciw, w obecności co najmniej 2/3 składu i podejmuje swoją decyzję 

poprzez głosowanie. Każda osoba z komisji posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów, głos 

decydujący ma wychowawca oddziału. 

5. O wyniku rozstrzygnięć,  wychowawca oddziału, powiadamia rodzica na piśmie. 

 

Rozdział 4 

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary 

§ 84. 

1.Wobec ucznia, który nie stosuje się do statutu szkoły, poleceń dyrektora  

i nauczycieli, lekceważy obowiązki szkolne, narusza zasady współżycia społecznego, mogą być 

zastosowane kary w postaci:  

1) upomnienia pisemnego wychowawcy oddziału; 

2) nagany wychowawcy oddziału; 

3) upomnienia dyrektora szkoły udzielonego indywidualnie uczniowi; 

4) upomnienia dyrektora szkoły w obecności rodziców ucznia; 

5) nagany dyrektora szkoły; 

6) pozbawienia ucznia prawa do reprezentowania szkoły w zawodach wiedzy, artystycznych i 



68	
	

sportowych; 

7) pozbawienia ucznia funkcji w samorządzie szkolnym lub klasowym (w przypadku pełnienia 

takiej funkcji); 

8) przeniesienia ucznia do równoległej klasy; 

9) zobowiązania ucznia, w porozumieniu z rodzicami, do określonego postępowania,  

a zwłaszcza do: 

a) naprawienia wyrządzonej szkody, 

b) wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności 

szkolnej oraz lokalnej, 

c) uczestniczenia w zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkole-

niowym, 

d) przeproszenia pokrzywdzonego i zadośćuczynienia za dokonaną przykrość. 

2. W przypadku demoralizacji nieletniego polegającej w szczególności na: 

1) naruszeniu zasad współżycia społecznego; 

2) popełnieniu czynu zabronionego; 

3) systematycznym uchylaniu się od obowiązku szkolnego; 

4) używaniu alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenie się w stan odurzenia; 

5) włóczęgostwo; 

6) uprawianie nierządu; 

7) udziale w grupach przestępczych; 

dyrektor szkoły przeciwdziała tym zachowaniom, powiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców 

oraz policję. 

3. Dyrektor szkoły zgłasza sprawę niepoprawnego zachowania ucznia do sądu lub  

na policję w przypadkach, gdy: 

1) rodzice ucznia odmawiają współpracy ze szkołą; nie stawiają się na wezwania wycho-

wawcy oddziału i dyrektora szkoły; 

2) uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, w szczególności, jeśli do szkoły tra-

fiają informacje o innych przejawach demoralizacji; 

3) szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki wychowawcze, a ich zastosowanie nie 

przynosi żadnych rezultatów; 

4) dochodzi do szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa. 

4. Uczeń może zostać ukarany w przypadku: 

1) Lekceważącego stosunku do obowiązków szkolnych; 

2) nieodpowiedniej i nagannej postawy wobec kolegów, nauczycieli i pracowników obsługi i 

administracji; 

3) braku dbałości o zdrowie własne i kolegów; 
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4) niszczenia mienia szkoły; 

5) niegodnego reprezentowania szkoły na zawadach sportowych, konkursach, imprezach; 

6) fałszowania dokumentów; 

7) nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

8) nieprzestrzegania zapisów statutowych szkoły. 

5. Wymierzaniu kary nie może towarzyszyć naruszenie godności osobistej ucznia. 

6. Zabronione jest stosowanie kar naruszających nietykalność cielesną ucznia. 

7. Wymierzenie kary jest działaniem ostatecznym i zawsze winno być poprzedzone 

stosowaniem innych środków wychowawczych i korygujących postawy ucznia. 

8. W przypadku niemożności ustalenia winnego, wszelkie wątpliwości i okoliczności 

niejednoznacznie wskazujące na winowajcę, traktowane winny być na korzyść obwinionego. 

9. W szkole nie stosuje się odpowiedzialności zbiorowej, jednakże wobec społeczności klaso-

wej, która ucieka z lekcji, uporczywie przeszkadza w prowadzenie lekcji nauczycielom, bądź 

niszczy mienie w sali, w której odbywają zajęcia – dyrektor szkoły może wprowadzić sankcje 

polegające na ograniczeniu lub zawieszeniu prawa do uczestnictwa w zajęciach poza szkołą 

 tj. wyjście do kina, teatrów lub prawa do zorganizowania wycieczki. 

10. Przeniesienie ucznia do innej szkoły może mieć miejsce w szczególności 

w przypadku: 

1) gdy wyczerpano katalog możliwości oddziaływań wychowawczych tj.: upomnienie wycho-

wawcy/dyrektora, nagana wychowawcy/dyrektora, a nie ma możliwości przeniesienia ucznia do 

klasy równoległej; 

2) używania lub posiadania narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły  

i w czasie zajęć pozaszkolnych organizowanych przez szkołę; 

3) agresywnego zachowania wobec uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły; 

4) umyślnego spowodowania uszkodzenia ciała uczniów, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły; 

5) spowodowania zagrożenia zdrowia, życia i bezpieczeństwa swojego i innych; 

6) kradzieży, wymuszenia, przestępstw komputerowych, rozprowadzania narkotyków i in-

nych środków odurzających oraz innych przestępstw ściganych z urzędu; 

7) fałszowania dokumentacji szkolnej lub jakiejkolwiek ingerencji w stan dokumentacji 

szkolnej, dokonywania przez ucznia wpisów, poprawek, zmian ocen; 

8) zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi i etycznymi,  

w szczególności stosowanie wobec uczniów i nauczycieli zastraszania, nękania lub innych po-

dobnych zachowań; 

9) innych drastycznych naruszeń postanowień statutu. 
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11. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje odwołanie od zastosowanej kary  

w terminie 3 dni od jej zastosowania do dyrektora szkoły. 

12. Dyrektor podejmuje działania wyjaśniające, dotyczące warunków zastosowanej kary i 

przyczyn jej zastosowania, a o ich wynikach powiadamia ucznia i jego rodziców. 

 

Rozdział 5 

Tryb postępowania przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły 

§ 85. 

1. W przypadku, gdy zostały wyczerpane wszelkie oddziaływania wychowawcze 

a zachowanie ucznia nie uległo zmianie, wychowawca oddziału zwraca się do dyrektora z 

uzasadnionym wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do przeniesienia ucznia do innej 

szkoły. 

2. Dyrektor występuje z wnioskiem, o przeniesienie ucznia do innej szkoły, do  

Kuratora Oświaty, po uprzednim zasięgnięciu opinii pedagoga i psychologa szkolnego i 

samorządu uczniowskiego z zastrzeżeniem, że opinie te nie są wiążące dla dyrektora. 

3. Uczeń ma prawo wskazać swojego rzecznika obrony, może to być wychowawca, 

pedagog lub psycholog szkolny lub inny nauczyciel. 

4. W celu podjęcia decyzji o przeniesieniu ucznia do innej szkoły, dyrektor szkoły 

przeprowadza rozmowę ze wszystkimi zainteresowanymi osobami: uczniem, jego rodzicami, 

rzecznikiem obrony. 

5. Jeżeli przeniesienie ucznia jest uzasadnione, dyrektor szkoły występuje do Kuratora 

Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia. 

6. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do dokumentacji szkolnej, na podstawie której 

podjęto decyzję o przeniesieniu ucznia do innej szkoły. 

DZIAŁ X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 96. 

1.Szkoła działa jako jednostka budżetowa i prowadzi gospodarkę finansową według zasad 

określonych w odrębnych przepisach. 

2. Szkoła posiada własny sztandar, hymn i logo. 

3. Sztandar używany jest przy ważnych ceremoniach szkolnych i państwowych oraz  

w innych sytuacjach, wskazanych przez organ prowadzący.  

4. Hymn szkoły jest elementem ceremoniału szkolnego i śpiewany jest  

na uroczystościach szkolnych. 

 

§ 97. 
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1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, dyrektora, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

2. Statut został uchwalony dnia  27  listopada 2017 roku. 

3. Statut jest dostępny w sekretariacie, bibliotece i na stronie internetowej szkoły. Jest 

udostępniany wszystkim zainteresowanym osobom. 

4. Z wnioskami w sprawie zmiany statutu mogą występować organy szkoły, organ 

prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego. 

5. Nowelizacja statutu następuje w drodze uchwały. 

6. Wszystkie inne zasady funkcjonowania szkoły nieujęte w statucie są uregulowane 

odrębnymi przepisami. 

7. Statut obowiązuje od dnia 1 grudnia 2017r. 


