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 Podstawy prawne: 

 
1. Konstytucja RP  z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483); 
2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 

listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);  
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 

r. poz. 1943); 
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 
5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 60); 
6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 

poz. 1379); 
7. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy 

wprowadzające, Karta Nauczyciela; 
8. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. 

z 2014 r., po. 498); 
9. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239); 
10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. 

U. z 2016 poz. 922); 
11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 2016 poz. 

1870); 
12. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 575); 
13. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:  Dz. 

U. z 2017 r. poz. 682.); 
14. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity:  Dz. U. z 2016 r.poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 935.); 
15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 poz. 902). 
16. Uchwała Nr XXVII/323/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 31 marca 2017 

r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego  (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r., poz. 1102)  

17. Uchwała Nr XXXIII/378/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 września 
2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/323/2017 Rady Miejskiej                              
w Krapkowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 
z 2017 r., poz. 2468) 

18. Uchwała Nr XXXIV/406/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 
października  2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żywocicach 
w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Żywocicach 
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Postanowienia ogólne 

§ 1. 

 

1. Szkoła Podstawowa w Żywocicach zwana dalej Szkołą, jest szkołą publiczną i nosi nazwę: 
Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II 

w Żywocicach 
2. Na pieczęci używana jest nazwa: 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II 

Żywocice, ul. Średnia 48 

47 – 300 Krapkowice 

NIP 755 – 17 – 63 – 157 
3. Siedziba szkoły znajduje się w Żywocicach, ul. Średnia 48;  
tel./fax. (77) 4661733  
e-mail:pspzywocice@krapkowice.pl lub psp-zywocice@wp.pl  
strona www: www.pspzywocice.krapkowice.pl 
4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Krapkowice.  
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty. 
6. Szkoła jest jednostką budżetową. 
7. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej regulują odrębne przepisy. 
8. Obsługę finansowo - księgową prowadzi Gminne Centrum Usług Wspólnych                        

w Krapkowicach. 
 

§ 2. 

 
Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w ustalonym brzmieniu. Na pieczątkach 
i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy: PSP im. Jana Pawła II w Żywocicach 
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Cele i zadania szkoły 

§ 3. 

 
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program 
wychowawczo-profilaktyczny, dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb 
danego środowiska, a w szczególności: 
1) Zapewnia harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności                
i wychowania, a w szczególności: 
a) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem, 
b) zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki w szkole 
ponadpodstawowej, 
c) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 
d) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, 
e) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 
europejskiej, 
f) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - 
skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych), 
g) traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego 
rozumienia świata, ludzi i siebie, 
h) rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez 
sportowych, olimpiad; 
2) W zakresie kształcenia umiejętności stwarza uczniom warunki do zdobywania 
następujących umiejętności:  
a) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki i przyjmowania za nią 
odpowiedzialności, 
b) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu 
widzenia, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, 
c) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, 
podejmowania decyzji, 
d) rozwiązywania problemów w twórczy sposób, 
e) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, 
f) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń                       
i nawyków, 
g) rozwijania osobistych zainteresowań,  
h) przyswajania metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów 
społecznych.  
3) W pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierza do tego, 
aby uczniowie:  
a) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze 
intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, 
duchowym), 
b) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, 
dobra i piękna w świecie, 
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c) mieli świadomość życiowej użyteczności treści poznawanych na poszczególnych zajęciach 
edukacyjnych, 
d) godzili umiejętne dążenie do osiągnięcia dobra własnego z dobrem innych, 
odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością 
innych,  
e) dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia postawionych sobie celów życiowych,  
f) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie,               
w społeczności lokalnej i w państwie, 
g) przyjmowali dziedzictwo kulturowe i kształtowali postawy patriotyczne, 
h) potrafili dokonywać wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość własnego 
doskonalenia, 
i) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich 
poglądów, 
j) umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów. 
2.Szczegółowe wymagania wobec szkół określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. 
 

Sposób wykonywania zadań szkoły 

§ 4. 

 
1. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie prawo 
oświatowe i jako szkoła publiczna: 
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 
2) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również 
uczniów zamieszkałych poza obwodem; 
3) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły; 
4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 
5) realizuje podstawę programową ustaloną dla szkoły podstawowej; 
6) zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z przepisami w tym 
zakresie. 
2. Sposób wykonywania zadań szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju 
ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia obejmuje zakres: 
1) umożliwiania uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 
językowej i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego 
dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i Świata; 
2) udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez ścisłą współpracę              
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, organizację zajęć wyrównawczych, 
rewalidacyjnych oraz nauczanie indywidualne; 
3) organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły, 
poprzez zapewnienie: 
a) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
b) sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, odpowiednich ze względu na 
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów; 
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c) zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów,                 
w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne; 
d) integracji dzieci i uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi i uczniami 
pełnosprawnymi; 
e) zapewnienie przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym; 
4) zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania i opieki. 
Realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji                 
i obsługi; 
5) umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację pracy podczas 
zajęć, udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych oraz 
kołach zainteresowań; 
6) umożliwiania pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek                       
i czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych,               
a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych 
prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych; 
7) zapewniania uczniom możliwości korzystania na terenie szkoły z Internetu oraz 
instalowania aktualnego oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które 
mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego czy też moralnego 
uczniów - w szczególności treści pornograficznych, eksponujących przemoc, naruszających 
normy obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację; 
8) szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów oraz ich zdrowie, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP; 
9) kształtuje u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału                       
w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów                 
w życiu społecznym;  
10) kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjające aktywnemu 
uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia 
innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych. 

 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

§ 5. 

 

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom 
oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne                 
i nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem Dyrektora. 
2. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu 
działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega 
na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 
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efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, 
konsultacji, warsztatów i szkoleń. 
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na 
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 
oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników 
środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania 
potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego 
uczestnictwa w życiu szkoły wynikających w szczególności: 
1) z niepełnosprawności; 
2) z niedostosowania społecznego; 
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
4) z zaburzeń zachowania i emocji; 
5) ze szczególnych uzdolnień; 
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 
8) z choroby przewlekłej; 
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
10) z niepowodzeń edukacyjnych; 
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie: 
1) oddziału klas terapeutycznych: 
a) dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających 
dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych 
oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej, 
b) nauczanie jest tu prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania,                 
z uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form realizacji do indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, 
c) liczba uczniów w oddziale klasy nie może przekroczyć 15 osób, 
d) objęcie ucznia nauką w oddziale klasy terapeutycznej wymaga opinii Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej; 
2) zajęć rozwijających uzdolnienia: 
a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 
b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, 
c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 
a) dla uczniów mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań 
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu 
edukacyjnego, 
b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 
4) zajęć specjalistycznych: 
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a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z odchyleniami rozwojowymi w tym 
specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5, 
b) logopedycznych - dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeń sprawności językowej. 
Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4, 
c) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – organizuje się dla uczniów 
przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie 
może przekraczać 10, 
d) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – organizuje się dla uczniów z zaburzeniami                
i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz 
aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników zajęć nie może 
przekraczać 10; 
5) warsztatów; 
6) porad i konsultacji; 
7) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia; 
8) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia: 
a) są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na 
trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą 
realizować wszystkich odpowiednio zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym                
i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb 
edukacyjnych, 
b) obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem. 
6. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 
godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane                       
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 
7. Nauka ucznia w oddziale klasy terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-
wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu usunięcia opóźnień w uzyskaniu 
osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego  dla 
danego etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących 
powód objęcia ucznia nauką w oddziale klasy tego typu. 
8. Godzina zajęć trwa 45 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach,                        
o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 45 minut, przy zachowaniu 
ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć, jeżeli jest to 
uzasadnione potrzebami ucznia. 
9. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej Dyrektor Szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym 
roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 
10. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści 
posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć 
11.Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we 
współpracy z: 
1) rodzicami uczniów; 
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi; 
3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 
4) innymi szkołami i placówkami; 
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5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 
12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 
1) ucznia; 
2) rodziców ucznia; 
3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 
4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 
5) pielęgniarki szkolnej; 
6) pomocy i asystenta nauczyciela; 
7) poradni; 
8) pracownika socjalnego; 
9) asystenta rodziny; 
10) kuratora sądowego; 
11) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 
13. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 
nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału. 
14. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów 
udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz 
placówki doskonalenia nauczycieli. 
15. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności: 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów 
przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier 
i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo           
w życiu szkoły; 
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 
rozpoznanych potrzeb; 
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci                      
i młodzieży; 
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych; 
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów                  
w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań                
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności                                 
w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia 
i jego uczestnictwo w życiu szkoły oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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Pomoc materialna 

§ 6. 

 

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel 
w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 
2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, 
umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji 
materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów. 
3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub 
motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe). 
4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym, jak                
i motywacyjnym. 
5. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej 
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, 
narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. 
6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 
nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; 
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym- zakup podręczników. 
7. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli 
organ przyznający stypendium uzna, że udzielanie stypendium w formach, o których mowa w 
ust. 6 nie jest możliwe. 
8. Stypendium szkolne może być udzielone w kilku formach jednocześnie. 
9. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się           
o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 
10. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 
10 miesięcy. 
11.Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium                      
o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 ustawy             
o systemie oświaty. 
12. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej 
sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego. 
13. Zasiłek, o którym mowa w ust. 12 może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego 
na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej 
o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku. 
14. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90 e. Ust. 3 ustawy 
o systemie oświaty. 
15. O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia 
zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku. 
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16. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej                      
o charakterze socjalnym, w którym określa się w szczególności: 
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, w zależności od sytuacji materialnej 
uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w ust. 5 niniejszego 
paragrafu; 
2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy; 
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego. 
17. Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia 
postępowania w sprawie przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym. 
18. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką 
średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym okres,            
w którym przyznaje się to stypendium. 
19. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał 
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym 
oraz zdobył co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym 
przyznaje się to stypendium. 
20. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom oddziału klas I- III oraz uczniom 
oddziału klasy IV do ukończenia pierwszego okresu nauki. 
21. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom oddziału klas I- III. 
22. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może 
ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki. 
23. Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii Rady 
Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa w ust.18. 

 

Zajęcia dodatkowe 

§ 7. 

 

1. W celu rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów, w szkole prowadzone są zajęcia 
pozalekcyjne, tj, koła przedmiotowe, koła zainteresowań. 
2. Wymiar zajęć, o których mowa w pkt. 1 zależny jest od liczby godzin przyznanych szkole 
przez organ prowadzący oraz godzin do dyspozycji Dyrektora Szkoły na dany rok szkolny. 
3. Godziny realizacji wymienionych w pkt. 1 zajęć ujmuje się w tygodniowym planie 
lekcyjnym szkoły. 
4. Rozkład wymienionych zajęć umożliwia uczestnictwo wszystkich zainteresowanych 
uczniów. 
5. Przy tworzeniu kół zainteresowań dopuszcza się możliwość tworzenia grup 
międzyklasowych. 
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Religia i etyka  

§ 8. 

 

1. Na życzenie rodziców (w formie pisemnego oświadczenia) w szkole organizuje się                   
w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki. 
2. Lekcje religii organizowane są dla grupy nie mniej niż 7 uczniów. 
3. Dla mniejszej liczby uczniów w oddziale klasy organizuje się lekcję religii w grupach 
łączonych. 
4. Szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii i/lub etyki opiekę lub 
zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z lekcji religii i/lub etyki w szkole. 

 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami  

w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. 

§ 9. 

 

1. Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania                 
i profilaktyki. 
2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów                  
i rodziców oraz wywiadówki. 
3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie 
może być mniejsza niż 2 razy w półroczu.  
4. Rodzice uczestniczą w wywiadówkach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału 
w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych, powinien skonsultować się z wychowawcą 
oddziału w innym terminie. 
5. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do: 
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy               
i szkole (Wychowawca oddziału opracowuje w oparciu o „Program wychowawczo-
profilaktyczny szkoły” klasowy plan wychowawczy w porozumieniu z rodzicami); 
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 
przeprowadzania egzaminów (Wychowawca oddziału zapoznaje rodziców na pierwszej 
wywiadówce każdego roku szkolnego z programem wychowawczo-profilaktyczny zasadami 
oceniania, klasyfikowania i promowania); 
3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów                
i przyczyn trudności w nauce: 
a) na wywiadówkach, 
b) podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem, 
konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela, 
c) w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką; 
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych 
dzieci; 
5) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych; 
6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi 
prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły. 
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6. Rodzice ponoszą pełną finansowo - prawną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia 
mienia szkolnego wyrządzone przez ich dzieci. Sposób naprawy wyrządzonych szkód ustala 
Dyrektor w porozumieniu z osobami zainteresowanymi. 

 

§ 10. 

Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami 

w zakresie działalności innowacyjnej 

 
1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia  
i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 
2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim 
uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły                   
i rady rodziców.  
3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 
harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogiczne. 
 

§ 11. 

Organizacja wolontariatu szkolnego 

 
1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów. 
2. W Szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-
wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym                      
i metodycznym Dyrektora szkoły. 
3. Cele i sposoby działania: 
1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, 
dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym; 
2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby 
innych; 
3) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska 
naturalnego; 
4) wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie 
ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy; 
5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 
6) promocja idei wolontariatu w szkole. 
3. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć 
edukacyjnych może sprawować wolontariusz. 
4. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na 
zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora Szkoły. 
5. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania 
odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania 
takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów. 
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Organy szkoły 

§ 12. 

 
Organami Szkoły są: 
1) Dyrektor Szkoły, 
2) Rada Pedagogiczna, 
3) Rada Rodziców, 
4) Samorząd Uczniowski. 
 

Kompetencje dyrektora szkoły 

§ 13. 

 

1. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności: 
1) W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową szkoły:  
a) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach kompetencji stanowiących, 
b) kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz, 
c) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji 
uczniów,  
d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 
w tym systematyczne monitorowanie pracy nauczycieli i prowadzenie stosownej 
dokumentacji,  
e) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami 
rozpoczynającymi pracę w zawodzie oraz realizującymi „Plan rozwoju zawodowego” 
określonych w odrębnych przepisach, 
f) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami,  
g) dopuszczanie zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania do użytku 
szkolnego po zaopiniowaniu go przez Radę Pedagogiczną. 
h) ustalenie szkolnego planu nauczania dla danego etapu edukacyjnego z wyodrębnieniem 
każdego roku szkolnego,  
i) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich do 
innych klas, 
j) występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,  
k) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie 
szkoły i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zezwolenia na realizację 
obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego,  
l) powołanie komisji rekrutacyjnej, 
m) wyznaczenie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, 
n) podanie do publicznej wiadomości kryteriów rekrutacji do szkoły, trybu postępowania 
rekrutacyjnego, wykazu wymaganych dokumentów oraz terminu rekrutacji, 
o) rozpatrywanie odwołań rodziców od postanowień komisji rekrutacyjnej, 
p) poinformowanie w formie pisemnej burmistrza właściwego dla miejsca zamieszkania 
kandydata do oddziału o nieprzyjęciu go do placówki w sytuacji, gdy kandydat podlega 
obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, 
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q) występowaniu do organu prowadzącego o przyjęcie ucznia do dowolnej klasy w trakcie 
roku szkolnego, gdy wymaga to wprowadzenia zmian organizacyjnych skutkujących 
zmianami planu finansowego placówki, 
r) odracza obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dziecku posiadającemu 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jednak nie później niż do końca roku 
szkolnego, w którym dziecko kończy 9 lat, 
s) organizowanie warunków do prawidłowej realizacji zapisów Konwencji Praw Dziecka,  
t) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 
u) organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów posiadających orzeczenie                       
o potrzebie indywidualnego nauczania, w porozumieniu z organem prowadzącym, 
w) kontrolowanie przestrzegania postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar 
stosowanych wobec uczniów,  
y) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym,  
q) rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami szkoły,  
z) przyznawanie nagród i wymierzanie kar pracownikom szkoły,  
ź) realizowanie pozostałych zadań wynikających z ustawy - Karta Nauczyciela, 
ż) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych. 
2) W zakresie spraw organizacyjnych:  
a) przygotowywanie projektu „Planu pracy szkoły”,  
b) opracowywanie „Arkusza organizacyjnego szkoły" z uwzględnieniem szkolnego planu 
nauczania;  
c) ustalenie „Tygodniowego rozkładu zajęć”, 
d) podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 
określonych odrębnymi przepisami. 
e) stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność 
wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej, 
f) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego ucznia, 
g) Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy. Skreślenie następuje na 
podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 
Dotyczy to ucznia objętego obowiązkiem szkolnym, w uzasadnionych przypadkach uczeń ten 
na wniosek Dyrektora Szkoły, może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej 
szkoły, 
h) współpracuje z higienistką lub pielęgniarką; 
3) W zakresie spraw finansowych:  
a) opracowywanie „Planu finansowego” szkoły i przedstawianie go do zaopiniowania,  
b) realizowanie „Planu finansowego”, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi  
w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej. 
4) W zakresie spraw administracyjno - gospodarczych oraz biurowych:  
a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą szkoły,  
b) organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły,  
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c) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej przez nauczycieli oraz 
prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,  
d) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno- 
remontowych,  
e) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.  
5) W zakresie spraw porządkowych, BHP i podobnych:  
a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,  
b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku 
oraz dbałości o jej czystość i estetykę,  
c) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego i obrony cywilnej. 
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz 
pracowników niebędących nauczycielami. 
3. W zakresie tym Dyrektor w szczególności: 
1) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 
2) decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom                  
i innym pracownikom szkoły; 
3) decyduje po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród                 
i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników; 
4) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników szkoły 
zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków; 
5) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym odrębnymi 
przepisami, a w szczególności:  
a) zasięga opinii w sprawach organizacji pracy szkoły,  
b) ustala w porozumieniu ze związkami zawodowymi regulaminy: pracy, premiowania, 
nagradzania pracowników szkoły, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
6) ustala „Plan urlopów pracowników szkoły nie będących nauczycielami”; 
7) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 
regulaminem i na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa; 
8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego 
w szkole; 
9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego ucznia. 
4. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. W wykonywaniu swoich zadań 
dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,  
w szczególności: 
1) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 
wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje                           
o działalności szkoły; 
2) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji „Planu pracy szkoły”; 
3) udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły.  
5. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez 
wizytatora) jest obowiązany powiadomić: 
1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń; 
2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji. 
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6. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora. 
Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę może tworzyć dodatkowe stanowiska 
wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.  
7. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 
8. Za nieobecnych nauczycieli Społeczny Zastępca Dyrektora Szkoły wyznacza na dyżur 
nauczyciela w zastępstwie.  
 

Kompetencje społecznego zastępcy Dyrektora szkoły 

§ 14. 

 
1. W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni Społeczny Zastępca Dyrektora 
Szkoły.  
2. Zastępca Dyrektora Szkoły przejmuje na siebie część zadań dyrektora w czasie jego 
nieobecności: 
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą; 
2) utrzymuje kontakty z rodzicami; 
3) organizuje i prowadzi spotkania z rodzicami oraz przyjmuje skargi i załatwia je; 
4) w miarę potrzeby współpracuje z PPP. 
3. Uprawnienia: 
1) jest przełożonym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia bieżącego nadzoru 
nad szkołą; 
2) ma prawo przydzielać zadania służbowe i wydawać polecenia; 
3) załatwia sprawy bieżące; 
4) może dokonywać zawierania zobowiązań wyłącznie na podstawie pisemnego 
upoważnienia Dyrektora Szkoły; 
5) reprezentuje placówkę na zewnątrz. 
4. Odpowiedzialność: 
1) za bezpieczeństwo osób i majątek szkoły. 
 

Kompetencje Rady Pedagogicznej 

§ 15. 
 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 
1) uchwalanie regulaminu swojej działalności; 
2) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 
3) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
4) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po 
zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców; 
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
6)wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu 
nieobecności nieusprawiedliwionej; 
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7) podejmowanie decyzji o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po 
uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej i zgody 
rodziców; 
8) uchwalanie statutu szkoły i wprowadzanie zmian do statutu; 
9) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 
szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły. 
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  
1) organizację pracy szkoły (tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych); 
2) projekt planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora Szkoły; 
3) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielem odznaczeń, nagród i innych 
wyróżnień, wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla Dyrektora Szkoły; 
4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć                
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych; 
5) programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego; 
6) sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju 
niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie                  
o potrzebie kształcenia specjalnego; 
7) wnioski do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności 
w nauce uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii w trakcie nauki w szkole 
podstawowej; 
8) podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariatu lub innych organizacji, których celem 
statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza; 
9) kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze. 
3. Rada Pedagogiczna ponadto: 
1) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora Szkoły lub              
z innych funkcji kierowniczych w szkole; 
2) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych w szkole; 
3) głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora Szkoły; 
4) ocenia z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu 
prowadzącego: 
a) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli, 
b) rozpatruje wnioski i opinie Samorządu Uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły,              
w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, 
c) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły, 
d) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli, 
e) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 
szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły. 
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Kompetencje Rady Rodziców 

§ 16. 

 
1. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej 
funkcji szkoły.   
2. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:  
1) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 
realizacji celów i zadań szkoły;  
2) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły; 
3) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;  
4) udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły; 
5) współpraca ze środowiskiem lokalnym;  
6) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym 
działającym w szkole; 
7) organizowane działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie  
i środowisku lokalnym; 
8) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla 
szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną i w związku z tym ustalenie 
zasad użytkowania pozyskanych środków; 
 9) tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkoły;  
10) współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady na 
szczeblu oddziału klasowego oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz 
oddziału klasy i szkoły. 
3. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 
1) programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 
dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną                  
w sprawie Programu wychowawczo-profilaktycznego program ten ustala Dyrektor Szkoły              
w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez 
Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców                      
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 
2) uchwalanie Regulaminu Rady; 
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania szkoły; 
4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły; 
5) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za 
okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie 
opinii nie wstrzymuje postępowania; 
6) opiniowanie ustalonych przez Dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych                    
w przypadku braku zgody między nauczycielami przedmiotu; 
7) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych; 
8) opiniowanie formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego. 
4. Rada Rodziców może: 
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1) wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem 
nauczyciela stażysty; 
2) występować do Dyrektora Szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 
szkolnych; 
3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 
stanowisko Dyrektora Szkoły; 
4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ 
nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 
5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 
wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; szczegółowy tryb wyborów do Rad Oddziałowych             
i Rady Rodziców; zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 
Tryb wyboru członków rady: wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców 
każdym roku szkolnym; wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe; w wyborach 
czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia szkoły; do Rady 
Rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych. 

 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego 

§ 17. 

 
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. 
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez 
ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są 
jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. 
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski                
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 
podstawowych praw uczniów takich jak: 
1) prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 
wymaganiami; 
2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
3) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych 
zainteresowań; 
4) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 
5) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu                        
z Dyrektorem Szkoły; 
6) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 
wolontariatu. 
7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 
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Zasady współpracy organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi 

§ 18. 

 
1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji                
w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem szkoły. 
2. Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach dotyczących 
życia szkolnego. 
3. Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub 
decyzjach pomiędzy organami szkoły odpowiada Dyrektor Szkoły. 
4. Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz szkoły wg następującego 
trybu: 
1) z każdego z organów szkoły wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi skład 
zespołu rozstrzygającego zaistniały problem; 
2) decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej 50 % członków zespołów.  
5. Spory między organami szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej 
poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów. 
6. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej”  
z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające. 
7. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron. 
8. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące 
zasady postępowania: 
1) konflikt Dyrektor - Rada Pedagogiczna: 
a) spory pomiędzy Dyrektorem, a Radą Pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach Rady 
Pedagogicznej, 
b) w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz szkoły 
można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”. 
2) konflikt Dyrektor – Rada Rodziców: 
a) spory pomiędzy Dyrektorem, a Radą Rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu 
Rady Rodziców z udziałem Dyrektora, 
b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się                
o pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego. 
3) konflikt Dyrektor - Samorząd Uczniowski: 
a) spory pomiędzy Dyrektorem, a Samorządem Uczniowskim rozstrzygane są między 
wybranymi przez Samorząd Uczniowski przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego                   
a Dyrektorem Szkoły w obecności opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 
4) konflikt Rada Pedagogiczna - Samorząd Uczniowski. 
a) spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Samorządem Uczniowskim rozstrzygane są na 
wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez Radę Pedagogiczną nauczycieli, 
przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrektora, 
5) konflikt rodzice - inne organy szkoły: 
a) postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Szkoły, 
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b) w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do 
organu prowadzącego szkołę; 
c) Rada Pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad 
szkołą z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej Dyrektora lub 
innego nauczyciela, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego; 
d) spory i konflikty pomiędzy Dyrektorem Szkoły a pracownikami i innymi organami Szkoły 
z wyjątkiem Rady Pedagogicznej rozstrzyga Rada Pedagogiczna w terminie 1 miesiąca. 
Konflikty pomiędzy Dyrektorem Szkoły a Radą Pedagogiczną rozstrzyga organ prowadzący 
szkołę. 
 

Organizacja szkoły 

§ 19. 
 
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 
szkolnego. 

§ 20. 
 
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 
arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu 
nauczania. 
2.Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę  
3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się: 
1) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 
2)  liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 
3)  dla poszczególnych oddziałów: 
a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć 
prowadzonych w grupach, 
b)  tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,  
c)  tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 
d)  wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 
e)  wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać 
w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych,  
f)  tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły; 
4)  liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 
5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz                 
z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć 
prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli; 
6)  liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska 
kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych; 
7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 
prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych,  
8)  liczbę godzin zajęć świetlicowych  
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9)  liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej. 
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły Dyrektor z uwzględnieniem 
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający 
organizację zajęć edukacyjnych. 
5. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
6. Uczniowie szkoły uczęszczają do klas I - VIII, w których realizuje się cele i zadania szkoły 
określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz PSP Żywocice. 
7. Cykl kształcenia w szkole dzieli się na dwa etapy:  
1) I etap edukacyjny: edukacja wczesnoszkolna (kl. I – III);  
2) II etap edukacyjny: nauczanie przedmiotowe kl. IV – VIII.  
8. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza: 
1) I półrocze - trwa do 15 stycznia; 
2) II półrocze - trwa od 16 stycznia do końca zajęć szkolnych w danym roku szkolnym.  
9. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne we wszystkich klasach odbywają się przez pięć dni                 
w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Dopuszcza się odbywanie w/ w zajęć w soboty,                  
w przypadku odpracowywania zajęć z innego dnia tygodnia.  
10. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania i zdolności w ramach istniejących w szkole 
organizacji i kółek zainteresowań. 
11. Mogą być tworzone, w miarę potrzeb - na życzenie rodziców, oddziały dla mniejszości 
narodowych według odrębnych przepisów. 
12. W szkole umożliwia się uczniom należącym do mniejszości narodowych i grup 
etnicznych podtrzymanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej               
i religijnej oraz własnej historii i kultury poprzez: 
1) naukę języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego; 
2) naukę historii, geografii i kultury kraju pochodzenia mniejszości narodowej; 
3) prowadzenia zajęć artystycznych lub innych dodatkowych zajęć. 
13. W szkole prowadzona jest nauka mniejszości narodowej- języka niemieckiego w klasach 
I-VIII w wymiarze 3 godzin tygodniowo, a dodatkowo w klasach V i VI w wymiarze                     
1 godziny własna historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej: 
1) naukę języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej organizuje dyrektor szkoły na 
pisemny wniosek, składany – na zasadzie dobrowolności – przez rodziców lub prawnych 
opiekunów; 
2) wnioski składa się Dyrektorowi Szkoły w okresie przygotowania organizacji roku 
szkolnego lub przy zgłoszeniu ucznia do szkoły i są one ważne do czasu ukończenia szkoły; 
3) rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mogą wycofać wniosek w ciągu roku szkolnego             
i tym samym zrezygnować z nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości 
narodowej; 
4) rezygnacja z nauczania skutkuje od momentu złożenia wniosku przez rodzica.  
 

§ 21. 

 

1. Podstawowymi formami zajęć szkolnych są: lekcje trwające 45 minut i nadobowiązkowe 
zajęcia pozalekcyjne. 
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2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 
30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym 
rozkładzie zajęć. 
3. Oddziałem opiekuje się nauczyciel-wychowawca, którego formy spełniania zadań powinny 
być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 
4. W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie 
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm,           
w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo              
(z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 
specjalnego): 
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych bądź specjalistów, lub 
2) w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta lub, 
3) pomoc nauczyciela. 
5. W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie 
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż 
wymienione w ust. 4 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie 
niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać 
dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie 
kształcenia specjalnego): 
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 
współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub 
specjalistów, lub 
2) w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta lub 
3) pomoc nauczyciela. 
6. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie 
więcej niż 25 uczniów. 
7. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału klas 
I- III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba 
uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 6. 
8. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Dyrektor 
Szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 7, zwiększając liczbę uczniów       
w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 6. 
9. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 
10. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ustępem 8 i 9, 
w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia 
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 
11. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu 
edukacyjnego. 
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Dzienniki elektroniczne 

§ 22.  

  
1. Dzienniki elektroniczne, mogą być prowadzone na dwa sposoby: 
1) jednocześnie w formie elektronicznej i w formie papierowej, co nie wymaga zgody organu 
prowadzącego; 
2) wyłącznie w formie elektronicznej, po zrezygnowaniu z prowadzenia ich w formie 
papierowej, co wymaga zgody organu prowadzącego.  
2. Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga: 
1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny; 
2) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób 
nieuprawnionych; 
3) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, 
uszkodzeniem lub utratą ; 
4) rejestrowania historii zmian i ich autorów; 
5) umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego, w zakresie 
dotyczącym ich dzieci. 
3. System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych powinien 
umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w formie papierowej 
dzienników: 
1) w przypadku prowadzenia dzienników, wyłącznie w formie elektronicznej, wpisanie przez 
nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć, jest równoznaczne z potwierdzeniem 
przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć; 
2) w terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego, dane stanowiące dziennik 
elektroniczny zapisuje się na informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio na 
dzień zakończenia roku szkolnego oraz na dzień zakończenia półrocza; 
3) za prowadzenie dziennika płaci zawsze jednostka z własnego budżetu, bowiem jest to 
opłata za obsługę działań administracyjnych jednostki. Dotyczy to zarówno dziennika 
elektronicznego jak też dziennika w formie papierowej. 
4. Jednostki nie pobierają od rodziców opłat za obsługę żadnego z działań administracyjnych 
jednostki, a zatem nie pobierają opłat: 
1) za prowadzenie dzienników; 
2) za kontaktowanie się rodziców przez internet z jednostką, a w tym wszyscy rodzice 
otrzymują bezpłatnie login umożliwiający kontaktowanie się rodziców przez internet               
z jednostką; 
3) przekazywanie danych o uczniu, a w tym informacji o jego obecnościach i jego ocenach. 
5. Rodzice mają prawo do bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego w zakresie 
dotyczącym ich dziecka. Szkoła jest odpowiedzialna za to, aby rodzice mieli możliwość 
wglądu do wszystkich informacji zawartych w dzienniku elektronicznym, z każdego 
dostępnego im miejsca, o każdej porze i z nieograniczoną częstotliwością.  
6. Bezpłatny wgląd oznacza brak opłat za tę usługę na rzecz kogokolwiek, a w tym także na 
rzecz dostawcy oprogramowania, agencji ubezpieczeniowej, a także każdego innego 
podmiotu. 



28 

 

 

Stołówka szkolna 

§ 23. 

 

Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej. 
1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez 
pracowników kuchni dla uczniów i pracowników szkoły. 
2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są: 
1) uczniowie wnoszący opłaty indywidualne, 
2) uczniowie, których wyżywienie finansuje OPS. 
3. Opłaty za posiłki uiszcza się u intendenta w wyznaczonym terminie. 
4. W przypadku nieobecności ucznia w szkole dokonuje się odliczenia kosztów obiadów, pod 
warunkiem, że nastąpi zgłoszenie w dniu nieobecności do godziny 9.00 Zgłoszenie może być 
dokonywane telefonicznie. 
5. Rodzice lub inne osoby uprawnione mogą pobrać ze stołówki choremu uczniowi obiad na 
wynos. 
6. Zasady zachowania w stołówce oraz szczegółowy regulamin pracy stołówki określa 
odrębny Regulamin Stołówki, umieszczony na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniu świetlicy 
szkolnej. 

 

Świetlica szkolna 

§ 24. 

 
1. Szkoła jest obowiązana jest zorganizować świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej 
przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły 
lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole. 
2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 
rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia 
rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz 
odrabianie lekcji. 
3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. 
4. Liczba uczniów pod opieka jednego nauczyciela nie może przekraczać 25. 
5. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlica określa Regulamin Świetlicy zatwierdzony 
przez Dyrektora. 

 

Biblioteka 

§ 25. 

 

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz 
rodzice. 
2. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele: 
1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów, 
2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji, 
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3) wdrażanie do poszanowania książki, 
4) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym, 
5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, 
6) współdziałanie z nauczycielami, 
7) rozwijanie życia kulturalnego szkoły, 
8) wpieranie doskonalenia nauczycieli, 
9) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. 
3. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez: 
1) właściwą obsadę personalną, 
2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę, 
3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej, 
4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki, 
5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania 
zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do 
samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej, 
6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki, 
7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza 
4. Zadania biblioteki szkolnej: 
1) popularyzacja nowości bibliotecznych, 
2) statystyka czytelnictwa, 
3) informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu 
informacyjnego, 
4) komputeryzacja biblioteki, 
5) renowacja i konserwacja księgozbioru, 
6) systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym, 
7) współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców, 
8) współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy. 
5. Nauczyciel bibliotekarz realizuje następujące zadania: 
1) gromadzi i opracowuje zbiory, 
2) umożliwia korzystanie ze zbiorów w czytelni, 
a) wypożycza książki, 
b) udostępnia książki na miejscu, 
c) pomaga w poszukiwaniu źródeł informacji, 
d) udziela pomocy bibliograficznej 
e) doradza czytelnikom, ułatwia wybór lektury, 
f) Kieruje czytelników do innych bibliotek, 
3) prowadzi przysposobienie czytelniczo-informacyjne uczniów, 
4) umożliwia korzystanie z internetu i programów multimedialnych, 
5) udostępnia książki i inne źródła informacji, 
6) stwarza warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych 
źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 
a) udostępnianie zbioru podręcznego (słowniki, encyklopedie), 
b) udostępnianie komputerów z dostępem do internetu, 
c) wzbogacanie biblioteki o nowe pozycje książkowe 
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7) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów, wyrabia i pogłębia nawyk 
czytania i uczenia się, 
a) organizacja imprez 
b) organizacja konkursów, 
c) organizacja wystaw i gazetek, 
d) współpraca z innymi bibliotekami  
8) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczna, 
9) a) spotkania i imprezy edukacyjne 
b) organizacja konkursów i wystaw prac uczniowskich, 
c) współpraca z innymi bibliotekami 
10) powiększa zasoby biblioteczne z uwzględnieniem środków finansowych szkoły, 
11) prowadzi konserwację i selekcję zbiorów, 
12) współdziała z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych, 
13) współuczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych szkoły. 
6. Szczegółowe zadania biblioteki określa regulamin biblioteki. 
7. Biblioteka szkolna współpracuje z: 
1) uczniami, 
a) prowadzi poradnictwo w wyborach czytelniczych, 
b) pomaga uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań 
c) pomaga uczniom w przygotowaniach do lekcji, konkursów przedmiotowych oraz 
egzaminów. 
2) nauczycielami i wychowawcami, 
a) informuje o stanie czytelnictwa,  
b) informuje o nowościach książkowych,  
c) pomaga przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych, 
d) pomaga współtworzyć warsztat pracy nauczyciela, 
e) zasięga informacji dotyczących zakupu nowych książek do biblioteki 
3) rodzicami, 
a) wypożycza podręczniki 
b) informuje o stanie czytelnictwa 
4) innymi bibliotekami. 
a) lekcje biblioteczne w innych bibliotekach 
b) zapraszanie pracownik innych bibliotek do szkoły 
8. W ramach swej działalności biblioteka szkolna może także nawiązać współpracę z: 
1) gminą, 
2) władzami lokalnymi, 
3) ośrodkami kultury, 
4) innymi instytucjami. 
9. Szczegółowe zasady współpracy: 
1) Zasady współpracy z nauczycielami 
a) Wspieranie nauczyciela w procesie dydaktycznym i wychowawczym. 
b) Współpraca nauczycieli wszystkich przedmiotów z biblioteką, odwoływanie się do jej 
zasobów i warsztatu informacyjno- bibliograficznego. 
c) Informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów. 
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d) Uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisami w planie 
pracy szkoły. 
2) Zasady współpracy z rodzicami 
a) Pomoc w doborze literatury. 
b) Popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 
c) Informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów. 
3) Zasady współpracy z innymi bibliotekami 
a) Wspólne organizowanie imprez czytelniczych. 
b) Wymiana wiedzy i doświadczeń. 
c) Wypożyczenia międzybiblioteczne. 
 

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami 

ćwiczeniowymi w szkole 

§ 26. 

 
1. Uczniowie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczanych                                    
do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych                      
w ramowych planach nauczania ustalonych dla szkoły podstawowej. 
2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne 
mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów 
edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom 
materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 
3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów 
edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub kosztu 
podręcznika do zajęć z zakresu edukacji. 
4. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia 
ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego: 
1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych 
podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki                    
i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego; 
2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w 
podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości 
psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje 
naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół 
zdawczo- odbiorczy, do której uczeń został przyjęty. 
5. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra 
odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej (o których 
mowa w art. 22ak ust. 6) dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości 
psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych Dyrektor może je przekazać Dyrektorowi 
Szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu 
prowadzącego szkołę, której zostały przekazane. 
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6. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 
edukacyjnych określa Dyrektor Szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu 
używania. 

 

Nauczyciele i inni pracownicy 

§ 27. 
 
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Można także 
zatrudnić specjalistów. 
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły, o których mowa w ust.1, 
określają odrębne przepisy. 
3. Liczbę pracowników określa arkusz organizacyjny. 
4. Nauczycieli, pracowników obsługi zatrudnia Dyrektor Szkoły. 
 

Obowiązki i odpowiedzialność nauczyciela 

§ 28. 

 
1. Nauczyciel odpowiada za: 
1) jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, prawidłowy przebieg 
procesu dydaktycznego,  
2) nauczyciel odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego 
opiece w czasie wszelkich form działalności dydaktyczno-wychowawczej, przerw 
międzylekcyjnych, zajęć bibliotecznych w czasie oczekiwania uczniów na rozpoczęcie lekcji 
oraz po ich zakończeniu, w czasie  różnorodnych imprez i wycieczek organizowanych przez 
szkołę; 
3) skutki wynikłe z braku osobistego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na wszelkich 
zajęciach szkolnych, pozaszkolnych oraz w czasie pełnionych przez nauczyciela dyżurów; 
4) powierzony mu (z obowiązkiem zwrotu) sprzęt szkolny oraz pomoce dydaktyczne; 
5) zniszczenie lub stratę majątku i wyposażenia szkoły - wynikające z nieporządku, braku 
nadzoru, zabezpieczenia. 
2. Nauczyciel zobowiązany jest: 
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; 
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju 
osobowego; 
3) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 
4) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 
5) bezstronnie i obiektywnie oceniać uczniów, ujawniać i uzasadniać oceny, informować 
rodziców o ocenie niedostatecznej śródrocznej lub rocznej z przedmiotu; 
6) udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniom tego 
potrzebującym; 
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7) prowadzić zindywidualizowaną pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 
8) dostosowywać wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości ucznia, u którego 
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się 
potwierdzone w poradni specjalistycznej; 
9) wdrażać uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą, stan higieniczny otoczenia oraz 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą; 
10) udzielać pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 
występowania do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy; 
11) doskonalić umiejętności dydaktycznych i podnosić poziom wiedzy merytorycznej, 
tworzyć warsztat pracy dydaktycznej, wykonywać pomoce dydaktyczne samodzielnie lub 
przy współudziale uczniów, dbać o pomoce i sprzęt dydaktyczny; 
12) systematycznie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, terminowo dokonywać 
wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów oraz potwierdzać podpisem odbyte 
zajęcia; 
13) przestrzegać tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych uczniów i rodziców, 
14) czynnie i systematycznie brać udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizować jej 
postanowienia i uchwały, brać udział w szkoleniach zgodnie ze szkolnym planem WDN; 
15) współpracować z rodzicami; 
16) przestrzegać dyscypliny pracy: aktywnie pełnić wyznaczone dyżury przez całą przerwę 
międzylekcyjną, niezwłocznie informować pracodawcę o nieobecności w pracy, punktualnie 
zaczynać i kończyć zajęcia; 
17) respektować prawa ucznia; 
18) natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów 
stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa; 
19) zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły oraz poprosić                       
o podanie celu pobytu na terenie szkoły i zawiadomić o tym fakcie Dyrektora Szkoły; 
20) niezwłocznie zawiadomić Dyrektora Szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących 
znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób 
przebywających na terenie szkoły. 
3. Nauczyciel ma prawo do: 
1) decydowania w sprawie doboru programu, metod, form organizacyjnych, podręczników               
i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu, 
2) decydowania o treści programu koła przedmiotowego lub koła zainteresowań, 
3) decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów, 
4) pomagania przy wystawieniu oceny z zachowania - konsultuje się z wychowawcą 
oddziału, który decyduje o ocenie ostatecznej, 
5) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich 
uczniów. 
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Zespoły nauczycielskie 

§ 29. 

 
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół 
przedmiotowy. 
2. W szkole działają także zespoły wychowawcze, w skład których wchodzą wychowawcy 
powołani przez Dyrektora Szkoły. 
3. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez Dyrektora. 
4. W szkole mogą także działać inne zespoły wynikające z organizacji pracy w danym roku 
szkolnym bądź wynikające z konieczności wykonania określonych na dany rok zadań tzw. 
zespoły problemowo-zadaniowe powoływane w razie potrzeby przez Dyrektora Szkoły na 
wniosek zespołu. 
5. Cele i zadania zespołów nauczycielskich: 
1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie               
w miarę potrzeb 
2) przedstawienie Dyrektorowi Szkoły propozycji jednego podręcznika do zajęć z zakresu 
edukacji w oddziale klas I- III oraz jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub 
materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów oddziałów klas IV- VIII 
oraz materiałów ćwiczeniowych; 
3) wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 
niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uwzględniającym potrzeby edukacyjne 
i możliwości psychofizyczne uczniów 
4) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobu badania 
wyników nauczania; 
5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, doradztwa dla 
początkujących nauczycieli; 
6) omawianie i opracowywanie regulaminów i sposobów przeprowadzania w szkole 
konkursów; 
7) opracowywanie i przygotowywanie uroczystości w szkole; 
8) prowadzenie lekcji otwartych; 
9)wymiana doświadczeń; 
10) przygotowywanie i opracowywanie oraz opiniowanie innowacji i eksperymentów; 
11)opracowywanie raportu o wynikach egzaminu. 
 

Zadania i kompetencje wychowawcy oddziału 

§ 30. 

 
Oddziałem opiekuje się wychowawca oddziału. 
1. Wychowawca oddziału zobowiązany jest do: 
1) programowania i organizowania procesu wychowania; 
2) otoczenia opieką każdego wychowanka; 
3) planowania i organizowania wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
adekwatnie do ich potrzeb; 
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4) planowania i organizowania wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia 
zespołowego, które integrują zespół uczniowski; 
5) ustalania treści i form zajęć na godzinę do dyspozycji wychowawcy oddziału; 
6) współdziałania z nauczycielami uczącymi w oddziale klasy, w której jest wychowawcą 
oddziału, psychologiem i pedagogiem; 
7) utrzymywania kontaktów z rodzicami uczniów, w celu poznania i ustalenia potrzeb 
wychowawczych ich dzieci, udzielania im pomocy i informacji o funkcjonowaniu dziecka na 
terenie szkoły (częstotliwość kontaktów z rodzicami nie może być mniejsza niż trzy razy               
w roku); 
8) przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej: 
a) w terminie jednego miesiąca przed tym posiedzeniem poinformować na piśmie rodziców   
o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej i zagrożeniu nieklasyfikowaniem                       
z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 
b) wychowawca oddziału powiadamia rodziców o przewidywanej śródrocznej i rocznej 
ocenie klasyfikacyjnej zachowania na 10 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym 
posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 
9) realizowania z uczniami planu wychowawczego szkoły i planu profilaktyki; 
10) systematycznego prowadzenia obowiązującej dokumentacji związanej z oddziałem; 
11) ustalania oceny z zachowania swoich wychowanków, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 
uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia; 
12)  bieżącego przekazywania wszelkiego rodzaju ogłoszeń i informacji. 
2. Wychowawca oddziału ma prawo do: 
1) korzystania w swej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony Dyrektora, 
doświadczonych nauczycieli, pedagoga, psychologa szkolnego i Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej; 
2) ustanawiania własnych form nagradzania i motywowania wychowanków; 
3) wnioskowania o rozwiązywanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych                             
i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek działających w szkole. 
Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 
wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 
Formy spełniania zadań wychowawcy klasy powinny być dostosowane do wieku uczniów, 
ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

 

Zadania nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom 

§ 31. 

 
1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi 
sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę. 
2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia 
odnośnie bhp i ppoż, a także odbywać wymagane szkolenia w tym zakresie. 
3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez 
dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany jest do: 
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1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego 
nadzorowi; 
2) aktywnego pełnienia dyżuru, tj. reagowania na wszelkie objawy zachowań odbiegających 
od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne i zagrażające 
bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie 
na poręczach schodów, parapetach okiennych); 
3) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych 
urządzeń i dekoracji szkolnych; 
4) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do 
budynku szkolnego oraz sal lekcyjnych; 
5) egzekwowania, aby uczniowie nie opuszczali terenu szkoły w trakcie przerw; 
6) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły- w szczególności w toaletach                 
i szatniach sportowych; 
7) natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia 
działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz 
zabezpieczenia miejsca wypadku. 
3. Nauczyciel pod żadnym pozorem nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa osoby 
dyżurującej. 
4. Nauczyciel jest zobowiązany zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom 
biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. 
5. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania                        
i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa ucznia do pełnych przerw 
międzylekcyjnych. 
6. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek 
przestrzegać zasad ujętych w Regulaminie wycieczek szkolnych obowiązującym w szkole. 

 

Dyżury nauczycielskie 

§ 32. 

 
1. Celem zapewniania bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły pełnione są dyżury 
nauczycielskie. 
2. Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele, organizatorzy 
korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności 
nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci. 
3. Za bezpieczeństwo ucznia w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada osoba prowadząca te 
zajęcia. 
4. Ze względu na bezpieczeństwo osób stanowiących społeczność szkolną, na terenie szkoły 
obowiązuje zakaz przebywania osób nieupoważnionych. 
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Zasady bezpieczeństwa dla uczniów 

§ 33. 

 

1. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w czasie zajęć 
obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 
2. W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku (sala gimnastyczna, pracownia komputerowa) 
nauczyciele obowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów z regulaminami tych 
pomieszczeń. 
 

§ 34. 

 

1. W czasie przerw uczniowie opuszczają sale lekcyjne. 
2. Za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada nauczyciel 
prowadzący zajęcia. 
3. Na korytarzach i klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny. 
4. W czasie przerw między lekcjami dyżur na korytarzu i placu przed szkołą pełnią 
nauczyciele według opracowanego harmonogramu i regulaminu dyżurów. 
 

§ 35. 

 

1. W szkole obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie przerw, 
zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w godzinach, w których zgodnie z planem 
powinni przebywać na terenie szkoły. 
2. Za teren szkoły rozumie się również plac przed szkołą i boisko szkolne. 
3. Uczniowie mogą wychodzić podczas przerw na plac przed szkołą, kiedy zezwalają na to 
warunki atmosferyczne. 
 

§ 36. 

 

1. Nauczyciele kontrolują obecność uczniów na zajęciach i reagują na nieuzasadnioną 
nieobecność, informując wychowawcę, Dyrektora Szkoły. 
2. Uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych na pisemną lub ustną (np. 
przekazaną telefonicznie) prośbę rodziców. Decyzję podejmuje wychowawca, nauczyciel, 
Dyrektor Szkoły. Do dziennika wpisuje się wtedy usprawiedliwioną nieobecność. 

 

Pracownicy niepedagogiczni 

§ 37. 
 

Pracownicy niepedagogiczni szkoły są zatrudnieni i zwolnieni przez Dyrektora Szkoły 
na podstawie ogólnych przepisów prawa pracy. Zakres obowiązków tych pracowników,                   
a także ich odpowiedzialności ustala Dyrektor Szkoły. 
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Uczniowie szkoły  

§ 38. 

 
1. Regulamin Uczniowski określa prawa i obowiązki ucznia Szkoły. 
2. Uczeń ma prawo do: 
1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;  
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 
umysłowej;  
3) jasno określonego Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów;  
4) sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny oraz informacji dotyczących ustalonych 
sposobów kontroli postępów w nauce;  
5) powtórzenia i ugruntowania wiedzy;  
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;  
7) opieki wychowawczej;  
8) bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 
uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej;  
9) ochrony i poszanowania jego godności;  
10) życzliwości i podmiotowego traktowania;  
11) przedstawiania problemów, uzyskiwania wyjaśnień, odpowiedzi, pomocy;  
12) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza to dobra innych osób;  
13) nauczania religii (etyki), które odbywa się na podstawie odrębnych przepisów; 
14) pomocy w przypadku trudności w nauce;  
15) korzystania z różnorodnych form opieki socjalnej w uzasadnionych przypadkach;  
16) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego;  
17) korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru podczas zajęć 
edukacyjnych;  
18)wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz działalność                       
w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych; 
19) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego; 
20) redagowania i wydawania gazetki szkolnej. 
 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

§ 39. 
 

1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone, ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy 
oddziału. 
2. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do Dyrektora Szkoły. 
3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za 
pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego. 
4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie. 
5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze 
wskazaniem właściwego adresata. 
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6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez 
rozpatrzenia. 
7.  Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki 
służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego. 
8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną - odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia 
sprawy. 
9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, 
otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, 
na które dekretowano skargę. 
11.  Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie. 

 

Obowiązki ucznia 

§ 40. 

 
Uczeń ma obowiązek: 
1) systematycznie, punktualnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i w życiu 
szkoły, należycie przygotowywać się do zajęć, a także właściwie zachowywać się w trakcie 
ich trwania;  
2) troszczyć się o dobre imię szkoły, szanować i wzbogacać jej tradycje;  
3) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią; 
4) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły;  
5) stosować się do uwag i zaleceń nauczycieli i pracowników szkoły; 
6) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania;  
7) chronić własne życie i zdrowie; 
8) ustawiać się po dzwonku na lekcję przed danym gabinetem i oczekiwać na nauczyciela              
w spokoju i ciszy;  
9) nie opuszczać samowolnie terenu szkoły podczas trwania wszystkich lekcji i w czasie 
przerw międzylekcyjnych; 
10) reprezentować szkołę bądź organizację szkolną na zewnątrz; 
11) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych; za szkody wyrządzone               
w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice; 
12) przestrzegać w szkole i poza szkołą bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, picia 
alkoholu, narkotyzowania się i rozprowadzania środków odurzających;  
13) nosić strój galowy na następujące święta i uroczystości szkolne min.: Rozpoczęcie Roku 
Szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, Sprawdzian Ósmoklasisty, Zakończenie Roku 
Szkolnego, Święto Patrona; 
14) zmieniać obuwie w czasie pobytu w pomieszczeniach szkolnych;  
15) dbać o higienę osobistą, schludny wygląd, estetyczną fryzurę, czystą odzież i obuwie, 
zatem niedozwolone jest/ są: 
a) noszenie ubrań z głębokim dekoltem, odkrywających brzuch, ramiona, plecy, 
b) noszenie nakryć głowy, 
c) widoczny makijaż,  
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d) noszenie tipsów i malowanie paznokci, 
e) noszenie biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu: korali, długich kolczyków, bransolet, 
łańcuchów itp. (dozwolone są skromne kolczyki, łańcuszki i pierścionki), 
f) tatuaże i piercing, 
g) farbowanie włosów i noszenie ekstrawaganckich fryzur, 
h) noszenie ubioru, dodatków symbolizujących przynależność do subkultur (np. koszulek               
z nazwami lub logo zespołów muzycznych lub wulgarnymi napisami w różnych językach, 
naszywek, biżuterii, chust związanych z przynależnością do danej subkultury, szalików 
klubowych) oraz związanych z przemocą i używkami.  
16) nie nosić biżuterii na zajęciach wychowania fizycznego,  
17) podporządkować się zaleceniom władz szkolnych, 
18) podporządkowania się zasadom korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych: 
a) podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 
komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane) i innych urządzeń 
elektronicznych. 
b) nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest zabronione, 
c)  zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub 
Dyrektorowi Szkoły a także odpowiednim organom Policji, 
d) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły 
powoduje zabranie telefonu do „depozytu” – aparat odbiera rodzic ucznia; 
e) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie sprzętu. 
19) w terminie tygodnia od powrotu do szkoły usprawiedliwić nieobecności w zajęciach 
edukacyjnych. 

 

Nagradzanie ucznia 

§ 41. 

 
1. Ustala się następujące formy nagradzania uczniów: 
1) pochwała nauczyciela wobec klasy;  
2) pochwała wychowawcy wobec klasy;  
3) pochwała nauczyciela lub wychowawcy z wpisaniem nazwiska ucznia do „Księgi 
sukcesów szkoły”; 
4) pochwała Dyrektora Szkoły na apelu; 
5) dyplom wręczony na uroczystościach szkolnych;  
6) nagroda książkowa lub inna rzeczowa przyznana przez Radę Rodziców na wniosek Rady 
Pedagogicznej lub ufundowana przez sponsora. Forma nagrody jest adekwatna do zasług,                 
o jej wyborze decyduje wychowawca, nauczyciel przedmiotu, Dyrektor Szkoły;  
7) dyplom ukończenia szkoły z wyróżnieniem; 
8) list gratulacyjny dla rodziców; 
2. Przewiduje się także nagrody zespołowe (dla klas) w postaci rzeczowej lub pieniędzy: 
1) na zagospodarowanie sali lekcyjnej, dofinansowanie wycieczki, biwaku, itp.; 
2) za zajęcie I miejsca we współzawodnictwie na najlepszą klasę w szkole. 
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3. Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody. Uczeń, 
który czuje się pokrzywdzony ze względu na niesprawiedliwą nagrodę ma prawo wnieść 
zastrzeżenia do Dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania nagrody. 

 

Kara dla ucznia 

§ 42. 
 

Ustala się następujące formy karania uczniów: 
1) ustne lub pisemne upomnienie wychowawcy klasy odnotowane w dzienniku lekcyjnym lub 
zeszycie przedmiotowym;  
2) ustna lub pisemna nagana wychowawcy klasy odnotowana w dzienniku lekcyjnym; 
3) ustne lub pisemne upomnienie Dyrektora w obecności wychowawcy odnotowane                      
w dzienniku lekcyjnym lub zeszycie przedmiotowym; 
4) ustna lub pisemna nagana Dyrekcji Szkoły odnotowana w dzienniku lekcyjnym; 
5) rozmowa ostrzegawcza Dyrekcji szkoły z rodzicami; 
6) przeniesienie, decyzją Rady Pedagogicznej, do klasy równoległej. 
 

§ 43. 
 
1. O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca 
oddziału klasy powiadamia rodziców. 
2. Za szkody wyrządzone umyślenie przez ucznia odpowiadają rodzice. 
3. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą. 

 

Przeniesienie ucznia do innej szkoły 

§ 44. 

 
W uzasadnionych przypadkach uczeń na wniosek dyrektora szkoły, poparty uchwałą Rady 
Pedagogicznej i opinią Samorządu Uczniowskiego - może zostać przeniesiony przez Kuratora 
Oświaty do innej szkoły. Wniosek do Kuratora zostaje skierowany, gdy po wyczerpaniu 
wszystkich możliwych działań wychowawczych uczeń nadal: 
1) notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły; 
2) nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia; 
3) wchodzi w konflikt z prawem;  
4) świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze; 
5) ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa                         
na pozostałych uczniów; 
6) dokonuje kradzieży; 
7) demoralizuje innych uczniów; 
8) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;  
9) jest agresywny- dokonuje pobić i włamań; 
10) używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych; 
11) nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego. 
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Tryb odwoławczy od kary 

§ 45. 
 
1. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary poprzez wychowawcę oddziału lub Samorząd 
Uczniowski w terminie 7 dni od, jego zdaniem, krzywdzącej decyzji. Wniosek ten jest dla 
Dyrektora Szkoły wiążący i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w terminie 7-u dni. 
2. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie 
czasu, może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać  karę za niebyłą. 
3.  O udzielonych karach regulaminowych szkoła powiadamia rodziców w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni. 
4. Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie 
czasu, może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą.  
5. Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne 
środki wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że kara 
przyczyni się do osiągnięcia celu wychowawczego. 
 

Przechodzenie ucznia ze szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego 

typu 

§ 46. 

 

1. Jeżeli w oddziale klasy, do której uczeń przechodzi, uczą się innego języka niż ten, którego 
uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie 
w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego 
uczył się w szkole , z której przechodzi, uczeń jest obowiązany: 
1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której 
przechodzi, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego 
albo: 
2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się 
w szkole, z której przechodzi, albo: 
3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego 
uczył się w szkole, z której przechodzi. 
2. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 niniejszego paragrafu, przeprowadza 
się egzamin klasyfikacyjny zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. 
 

§ 47. 

 

Szczegółowe warunki i zasady przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej jednego typu do 
szkoły publicznej innego typu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 
sierpnia 2017 r. roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły 
publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do 
szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu. 
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Obowiązek szkolny 

§ 48. 

 
1. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły, nie dłużej niż 
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat. 
2. W wyjątkowych wypadkach rozpoczęcie obowiązku szkolnego może być odroczone za 
zgodą Dyrektora Szkoły na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jednak 
nie dłużej niż na rok. 
 

Zasady rekrutacji 

§ 49. 

 

Szkoła prowadzi rekrutację uczniów według odrębnych przepisów. 
 

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania 

§ 50. 

 

1. Ocenianie uczniów ma na celu: 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 
o postępach w tym zakresie; 
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co 
zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć; 
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 
zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej; 
6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy; 
2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie 
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 
1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań 
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć. 
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły.  
5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
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1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 
ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych              
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej; 
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                   
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródrocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania; 
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach                          
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

 

Informowanie rodziców na początku roku 

§ 51. 
 
1. Nauczyciele w terminie do 25 września informują uczniów oraz ich rodziców o: 
1)  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających                     
z realizowanego przez siebie programu nauczania; 
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna                 
z zajęć edukacyjnych; 
Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest zapis w dzienniku lekcyjnym. 
2. Wychowawca oddziału terminie do 25 września informuje uczniów oraz ich rodziców                 
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania 
wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania. 
3. Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i zasady oceniania 
zachowania zostaną przekazane uczniom i rodzicom ustnie oraz udostępnione u wychowawcy 
i na stronie internetowej. 

 

Udostępnianie informacji o ocenach 

§ 52. 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 
do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 
2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia                        



45 

 

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie 
tym wymaganiom. 
3. Nauczyciel ustala i przekazuje uczniom oceny pisemnych prac kontrolnych (zadań 
klasowych, zadań domowych) w terminie 7 dni, a nauczyciele języka polskiego w ciągu 14 
dni.  
4. Nie może się odbyć druga praca kontrolna, jeżeli nie została oceniona i omówiona 
poprzednia. 
5. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (zadania klasowego, zadania 
domowego, ustnej odpowiedzi itp.) uczeń może uzyskać tylko jedną ocenę. 
6. Ocenę cząstkową może poprawić każdy uczeń, zgodnie z umową z nauczycielem 
prowadzącym dany przedmiot. 
7. Sprawdziany całogodzinne powinny być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem. 
8. Kartkówki (10-15 minut) przeprowadza się bez zapowiedzenia. 
9. W tygodniu mogą być przeprowadzone najwyżej: 
1) 2 zadania klasowe i 1 sprawdzian; 
2) w tygodniu, w którym nie jest zaplanowane zadanie klasowe dopuszcza się 3 sprawdziany 
całogodzinne. 
10. Planowane prace pisemne muszą być odnotowane w dzienniku lekcyjnym w dniu 
poinformowania uczniów.  
11. Uczeń po dłuższej (co najmniej tygodniowej) nieobecności, ma tydzień na nadrobienie 
zaległości, a przypadające w tym czasie prace pisemne powinien napisać w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem.  
12. Prace pisemne nauczyciel przechowuje przez bieżący rok szkolny w celu wglądu przez 
ucznia, rodzica na zasadach określonych przez nauczyciela danego przedmiotu. 
13. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia: 
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania na podstawie tego 
orzeczenia; 
3)posiadającego opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazując na potrzebę 
takiego dostosowania; 
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych                
i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 
nauczycieli i specjalistów; 
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 
opinii. 
14.Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,                        
o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po 
ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły 
podstawowej. 
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15. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, 
niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym. 
16. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki oraz                           
z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie 
opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez 
lekarza, na czas określony w tej opinii. 
17. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 
wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie 
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

Uzasadnianie oceny i wgląd do prac 

§ 53. 

 

1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny: 
1) bieżące; 
2) klasyfikacyjne: 
a) śródroczne i roczne, 
b) końcowe. 
2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (bez kartkówek) nauczyciel ma obowiązek 
przechowywać cały rok szkolny. Nauczyciel jest  zobowiązany uzasadnić ustaloną ocenę. 
4. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 
1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 
poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny 
zachowania – do kryteriów ocen zachowania; 
2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub 
dodatkowej pracy ze strony ucznia; 
3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć; 
4) nauczyciele przekazują uczniom informację zwrotną polegającą na: 
a) przekazaniu uczniowi informacji na temat już zdobytej wiedzy i umiejętności oraz 
niedociągnięciach i brakach, 
b) wpisaniu notatki do zeszytu ucznia. 
5. Nauczyciel uzasadnia ocenę rodzicowi na jego wniosek w bezpośredniej rozmowie. 
6. Uzasadnienie powinno nastąpić w formie indywidualnego spotkania w terminie 
najkrótszym po wniesieniu prośby. 
7. Uzyskane przez ucznia oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego/e-dziennika. 
8. Sprawdzone i ocenione prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu, w czasie zajęć 
edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i ocenionych prac 
uczniów w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca, ze 
wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie oraz 
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udzieleniu wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy dalej 
uczyć, aby pokonać trudności. 
9. Sprawdzone i ocenione prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć edukacyjnych 
najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia. 
10. Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca. 
11. Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie których nauczyciel 
udostępnił sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym oddziale – 
obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy 
pisemnej w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie 
jej omówienie z uczniem. 
12. Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu                    
z nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć edukacyjnych. 
13. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom przez nauczyciela 
danych zajęć edukacyjnych: 
1) w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły, które odbywają się zgodnie                
z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym; 
2) w czasie wtorków kontaktowych; 
3) w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia 
po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie. 
4)  prace udostępnione są do domu w celu zapoznania  ich rodzicom. Okazane prace wraz                
z podpisem rodzica zwracane są w ciągu tygodnia nauczycielowi. 
14. Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną 
pracą swojego dziecka zwraca ją nauczycielowi. Na prośbę rodzica, nauczyciel omawia 
sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę ucznia. 
15. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację 
dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą 
oceniania ucznia. 
16. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna 
dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego 
rodzicom: 
1) udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu 
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania 
ucznia odbywa się na pisemny wniosek skierowany do Dyrektora Szkoły, który należy złożyć 
w sekretariacie szkoły w każdym czasie w godzinach pracy sekretariatu; 
2) Dyrektor Szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi udostępnienie 
uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 
poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia. Dokumentacja ta 
udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom w obecności Dyrektora Szkoły lub w obecności 
upoważnionego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela. 
3) udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu 
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania 
ucznia odbywa się nie później niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w sekretariacie 
szkoły. Termin uzgadnia się z Dyrektorem Szkoły. 
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Ocenianie bieżące 

§ 54. 
 

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających                   
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 
powinien dalej się uczyć. 
2. Ocenianie w klasach I-III polega na gromadzeniu informacji o zachowaniu i osiągnięciach 
edukacyjnych ucznia, jak również na sprawdzaniu postępów w nauce, adekwatnych do 
poziomu rozwoju dziecka. 
3. W oddziałach klas I- III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowych mogą być ocenami opisowymi. 
4. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz dla mniejszości 
narodowych w oddziałach klas IV- VIII ustala się w skali od 1 do 6 z uwzględnieniem plusów 
i minusów. 
5. Ocenę z plusem otrzymuje uczeń przekraczający wymogi określone na daną ocenę. Ocenę 
z minusem otrzymuje uczeń nie spełniający w pełni wymogów określonych na daną ocenę. 
6. Począwszy od oddziału klasy IV oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny 
klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz zajęć z mniejszości narodowych, a także śródroczna i roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi.  
7. Oceny bieżące z religii wyrażone są skalą ocen. 
8. Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się kryteria procentowe, przeliczone na oceny 
według następującej skali: 
1) niedostateczny 0–29 %; 
2) dopuszczający 30–49 %; 
3) dostateczny 50–69 %; 
4) dobry 70 – 84 %; 
5) bardzo dobry 84–94 %; 
6) celujący 95 - 100 %. 
9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki                   
i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia                         
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku 
wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia                    
w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 
10. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla 
mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 
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Klasyfikacja śródroczna i roczna 

§ 55. 

 
1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza (I i II półrocze). 
2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.  
3 Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli prowadzących 
poszczególne zajęcia edukacyjne. 
4. Uczeń podlega klasyfikacji: 
1) śródrocznej i rocznej; 
2) końcowej. 
5. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 
klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
6. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym, że                       
w oddziałach klas I- III w przypadku: 
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 
zajęć; 
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć. 
7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej. 
8. Na klasyfikację końcową składają się: 
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo 
najwyższej; 
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się                   
w oddziale klas programowo niższych; 
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo 
najwyższej. 
9. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń 
zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 
10. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 
11. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 
promocję do oddziału klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 
12. W oddziałach klas I- III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych                   
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej są ocenami 
opisowymi. 
13. Roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne, począwszy od klas IV, ustala się w stopniach 
wg następującej skali: 
1) stopień celujący  - 6; 
2) stopień bardzo dobry - 5; 
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3) stopień dobry  - 4; 
4) stopień dostateczny - 3; 
5) stopień dopuszczający - 2; 
6) stopień niedostateczny - 1. 
14. Stopnie, o których mowa w ust. 13 pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną 
oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 13 pkt 6. 
15. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia 
poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia 
dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia 
związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 
16. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 
17. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 
edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania 
kształcenia integracyjnego. 
18. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale klasy programowo wyższej, 
szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 
19. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 
laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 
edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata 
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata 
lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą 
pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

Ocena klasyfikacyjna zachowania 

§ 56. 
 
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 
nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania 
przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych 
w statucie szkoły. 
2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zachowania w oddziałach klas I-III są ocenami 
opisowymi. 
3. Śródroczną i roczną ocenę zachowania, począwszy od klasy czwartej, ustala się według 
następującej skali: 
1) wzorowe; 
2) bardzo dobre; 
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3) dobre; 
4) poprawne; 
5) nieodpowiednie; 
6) naganne. 
4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 
obszary: 
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
2) postępowanie zgodnie 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; 
6) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią; 
7) okazywanie szacunku innym osobom; 
8) działania na rzecz wolontariatu. 
5. Ocena śródroczna i roczna z zachowania w klasach I-III jest oceną opisową. 
6. Oceną wyjściową z zachowania w klasach IV-VIII jest ocena dobra: 
1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie bardzo dobrej,             
a ponadto: 
a) wzorowo wypełnia funkcje w klasie, szkole, 
b) z powodzeniem bierze udział w konkursach i zawodach, 
c) jest aktywny w życiu klasy i szkoły, 
d) dba o mienie, honor i tradycje szkoły, 
e) dba o piękno mowy ojczystej, 
f) zachowuje się godnie i kulturalnie, 
g) zawsze postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwo swoje i innych, 
h) okazuje szacunek innym osobom, 
i) chętnie pomaga słabszym w nauce, 
j) wykazuje się inicjatywą w szkole i poza szkołą, 
k) zawsze dba o stosowny wygląd zewnętrzny; 
2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie dobrej,           
a ponadto: 
a) bardzo dobrze wypełnia funkcje w klasie i szkole, 
b) bierze udział w konkursach i zawodach, 
c) jest aktywny w życiu klasy i szkoły, 
d) dba o mienie, honor i tradycje szkoły, 
e) dba o piękno mowy ojczystej, 
f) zachowuje się godnie i kulturalnie, 
g) postępuje etycznie, nie kłamie i dba o bezpieczeństwo swoje i innych, 
h) jest uczynny, pomocny, 
i) zawsze dba o stosowny wygląd zewnętrzny; 
3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie poprawnej, a poza 
tym: 
a) nie sprawia trudności wychowawczych, 
b) wszystkie godziny lekcyjne opuszczone ma usprawiedliwione, 
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c) nie opuszcza terenu szkoły w czasie przerw bez pozwolenia, 
d) jest koleżeński i życzliwy, 
e) zachowuje się poprawnie w szkole i miejscach publicznych, 
f) wywiązuje się z powierzonych obowiązków, 
g) nie spóźnia się na lekcje, 
h) szanuje mienie szkoły, 
i) zazwyczaj postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwo, 
j) zawsze dba o wygląd zewnętrzny; 
4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 
a) nie przestrzega kryteriów zawartych w ocenie dobrej, 
b) nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia, 
c) nie zawsze zachowuje się odpowiednio, 
d) nie zawsze postępuje etycznie, czasami kłamie, 
e) przejawia niewłaściwą kulturę językowa (czasami przeklina), 
f) nie zawsze godnie i kulturalnie zachowuje się, 
g) nie zawsze okazuje szacunek dla osób i mienia; 
5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 
a) naruszył kryteria zawarte w ocenie poprawnej, 
b) zachowuje się nieodpowiednio (często), 
c) przejawia utrwalone niewłaściwe zachowania, 
d) arogancko zachowuje się wobec nauczycieli, kolegów, 
e) nie okazuje szacunku symbolom szkoły, 
 f) nie dba o mienie szkoły i innych osób, 
g) nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych (zachowuje się niebezpiecznie), 
 h) przejawia agresję słowną i fizyczną, 
i) prowokuje sytuacje konfliktowe; 
6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 
a) zachowuje się nieetycznie, bardzo często kłamie, 
b) poprzez swoje postępowanie zagraża bezpieczeństwu innych, 
c) notorycznie prowokuje sytuacje konfliktowe, wszczyna bójki, 
d) używa narkotyków, pije alkohol, pali papierosy, 
e) samowolnie opuszcza teren szkoły (wagary), 
f) dopuszcza się kradzieży, 
g) jest agresywny i wulgarny wobec innych uczniów, a także nauczycieli. 
7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca oddziału po 
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 
8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawność 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 
9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 
lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń 
na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania lub opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej. 
10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
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1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
 

Ogólne kryteria oceny umiejętności uczniów 

§ 57. 

 
1. Klas I – III- ocenianie bieżące 
1) Wyznacznikami umiejętności uczniów są punkty 1 – 6. 
2) Przyznaje się je na podstawie następujących kryteriów: 
a) Sześć punktów – 6 – otrzymuje uczeń, który: 
swobodnie korzysta ze zdobytych wiadomości i umiejętności w nowych, nietypowych 
sytuacjach. Twórczo rozwiązuje problemy. Chętnie podejmuje się wykonania zadań 
dodatkowych. Wymaga indywidualizacji pracy, by rozwinąć jego zdolność. 
b) Pięć punktów – 5 – otrzymuje uczeń, który: 
sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości w sytuacjach typowych. Samodzielnie 
rozwiązuje bardziej złożone zadania i problemy. Czasami wykonuje zadania dodatkowe. 
c) Cztery punkty – 4 – otrzymuje uczeń, który: 
stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w samodzielnym rozwiązywaniu zadań               
o średnim stopniu trudności. W sytuacjach problemowych potrafi wykorzystać wskazówki 
nauczyciela. 
d) Trzy punkty – 3 - otrzymuje uczeń, który: 
wykonuje tylko zadania podstawowe, z którymi czasami ma problemy. Wykorzystuje 
wskazówki nauczyciela do pokonania trudności. 
e) Dwa punkty – 2 - otrzymuje uczeń, który: 
bardzo często ma problemy z wykonywaniem podstawowych zadań. Przy pracy zwykle 
potrzebuje wskazówek nauczyciela. Niezbędne są dodatkowe ćwiczenia pozwalające 
opanować podstawy. 
f) Jeden punkt – 1 – otrzymuje uczeń, który: 
z dużymi trudnościami przyswaja sobie podstawową wiedzę i umiejętności. Wymaga stałej 
pomocy przy wykonywaniu najprostszych zadań. Potrzebuje wielu dodatkowych ćwiczeń 
utrwalających, a nawet specjalistycznych zajęć reedukacyjnych. 
 

Kryteria ustalania ocen z przedmiotów nauczania w klasach IV-VIII 

§ 58. 

 
1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
1)  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających                
z podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe, jest twórczy, rozwija własne 
uzdolnienia. 
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
1) sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 
teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, 
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potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 
sytuacjach. 
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
1)  poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i wynikające             
z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 
4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, którego: 
1) poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi danej 
klasy pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w programie wynikających z podstawy 
programowej; 
2) uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie trudności 
ujętych w programie wynikających z podstawy programowej. 
5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego: 
1) poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi danej klasy 
umożliwia osiąganie celów polonistycznych; 
2) uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności. 
6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego: 
1) poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej 
uniemożliwia osiąganie celów; 
2) uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie trudności. 
7. Dopuszcza się stosowanie oceny cząstkowej z „+”, jeżeli uczeń opanował niektóre 
umiejętności z zakresu oceny wyższej oraz ocenę z „-” jeśli uczeń nie opanował wszystkich 
umiejętności wymaganych na dana ocenę 

 

Informacja o ocenach klasyfikacyjnych 

§ 59. 
 
1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne z zachowania oraz ze wszystkich zajęć edukacyjnych 
obowiązkowych i dodatkowych ucznia kl. IV – VIII przekazywane są rodzicom w formie 
pisemnego zestawienia opatrzonego podpisem wychowawcy. Opisowe oceny klasyfikacyjne 
śródroczne z zachowania i zajęć edukacyjnych uczniów kl. I – III przekazywane są rodzicom 
w formie pisemnej opatrzonej podpisem wychowawcy. 
2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek na miesiąc przed 
zakończeniem półrocza poinformować wychowawców o przewidywanych okresowych                   
i rocznych ocenach niedostatecznych. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców 
o ocenach niedostatecznych oraz zagrożeniu nieklasyfikowaniem z jednego, kilku lub 
wszystkich przedmiotów w formie pisemnej. 
3. Na 10 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciel 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują                      
o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz                         
o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania: 
1) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z wpisem tematu 
lekcji do dziennika lekcyjnego; 
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2) rodziców ucznia w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów 
poszczególnych oddziałów prowadzących przez wychowawcę oddziału z potwierdzeniem 
obecności rodziców na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez tych 
rodziców, jeśli rodzice nie uczestniczyli w zebraniu. 

 

Procedura podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych                            

i zachowania 

§ 60. 

 
1. Do 25 września nauczyciel wychowawca informuje rodziców i uczniów o zasadach 
oceniania zachowania. 
2. Punktem wyjścia do ustalenia oceny zachowania jest ocena „dobra”. 
3. Nieobecności muszą być usprawiedliwiane przez rodziców w formie pisemnej w terminie 
7 dni od powrotu dziecka do szkoły. 
4. Na 2 tygodnie przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady 
Pedagogicznej uczniowie dokonują samooceny zachowania, zespół klasowy ocenia 
zachowanie poszczególnych uczniów, wychowawca konsultuje z nauczycielami uczącymi 
w danej klasie ocenę zachowania uczniów. 
5. O ostatecznej ocenie zachowania decyduje wychowawca klasy 
6. Na 10 dni przed rocznym, śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej wychowawca klasy informuje uczniów o przewidywanej ocenie zachowania 
– kartka z informacją do rodziców. 
7. Ocena może zostać obniżona przez Radę Pedagogiczną, jeżeli uczeń po otrzymanej 
informacji od wychowawcy znacznie pogorszy swoje zachowanie. 
8. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania jest złożenie przez rodziców ucznia podania do Dyrektora Szkoły w ciągu 
dwóch dni od przekazania informacji, o której mowa w pkt. 7 z uzasadnieniem składanego 
wniosku.  
9. Wniosek niezawierający uzasadnienia zgodnego z regulaminem oceny zachowania, nie 
będzie rozpatrywany. 
10. Wniosek rozpatruje komisja, w skład której wchodzi: 
1) Dyrektor lub inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora, 
2) wychowawca klasy; 
3) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 
w danej klasie; 
4) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 
5) pedagog, psycholog. 
Decyzja komisji jest ostateczna. 
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Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych 

§ 61. 

 

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 została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej             
z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż                      
w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny Dyrektor zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o systemie 
oświaty wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej w części dotyczącej danego 
ucznia, a o wstrzymaniu powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór uchyla uchwałę po zasięgnięciu opinii organu 
prowadzącego szkołę. 
3. Dyrektor szkoły po wstrzymaniu wykonania uchwały na obowiązek powołać komisję, która 
przeprowadza postępowanie wyjaśniające, jak również ustny i pisemny sprawdzian 
wiadomości i umiejętności oraz ustala roczną ocenę z zajęć edukacyjnych lub zachowania. 
4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia względnie ustalenie nowej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zachowania winno odbyć się: 
1) zaraz po wpłynięciu wniosku i jego rozpatrzeniu (jeszcze w czerwcu) dla uczniów 
kończących szkołę podstawową; 
2) na początku ostatniego tygodnia ferii letnich dla uczniów, którzy mają uzyskać świadectwa 
promocyjne. 
5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, zajęć 
technicznych, zajęć komputerowych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede 
wszystkim formę zadań praktycznych. 
6. Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami i uczniem. 
Termin, o którym mowa w ust. 5 nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 
7. W skład komisji, wchodzą: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel przez niego wyznaczony - jako przewodniczący komisji, 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 
edukacyjne; 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel przez niego wyznaczony - jako przewodniczący komisji, 
b) wychowawca oddziału, 
c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 
oddziale, 
d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 
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e) przedstawiciel Rady Rodziców, 
f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole, 
g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole. 
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia 
edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. 
Dyrektor szkoły powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 
edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje                    
w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 
9. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków 
komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,                      
a  w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) skład komisji, 
b) termin sprawdzianu, 
c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, 
d) imię i nazwisko ucznia, 
e) zadania sprawdzające, 
f) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 
Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego; 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 
a) skład komisji, 
b) termin posiedzenia komisji, 
c) imię i nazwisko ucznia, 
d) wynik głosowania, 
e) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
11.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 
ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
12.Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu 
poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia 
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna. 
 

Egzamin klasyfikacyjny 

§ 62. 
 
1. 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 połowę czasu przeznaczonego na te 
zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 
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2. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne                             
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasie ósmej wyższe od oceny 
niedostatecznej i przystąpił do egzaminu w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej. 
3. W terminie do pięciu dni po radzie klasyfikacyjnej, na wniosek rodziców ucznia 
niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności Rada Pedagogiczna może 
wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 
4. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu 
nieklasyfikowaniem. 
5. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 
6. Na wniosek rodziców ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 
nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. 
7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; 
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, 
plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala 
się dla niego oceny z zachowania. 
9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęcia techniczne, zajęcia 
komputerowe, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 
praktycznych. 
10. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie 
pisemnej i ustnej Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 
11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
12. Termin egzaminu ustala Dyrektor z uczniem i jego rodzicami. 
13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu 
usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 
realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą: 
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 
14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą 
lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja, w skład 
której wchodzą: 
1) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako 
przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 
przeprowadzany ten egzamin. 
15. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia. 
16. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń 
może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia. 
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17. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych stopień 
trudności zadań egzaminacyjnych powinien być tak dobrany, aby uczeń mógł uzyskać każdą  
z ocen wymienionych w §184. Zadania egzaminacyjne oceniane są według skali  
 

Lp. Procent początkowy  Procent końcowy Ocena 
1 0% 29% 1 
2 30% 49% 2 
3 50% 69% 3 
4 70% 84% 4 
6 85% 94% 5 
7 95% 100% 6 

 
18. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający               
w szczególności: 
1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji; 
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania egzaminacyjne; 
6) wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 
19. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
20. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany". 
21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku 
egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną). 
22. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona                  
w wyniku egzaminu poprawkowego. 
 

Egzamin poprawkowy 

§ 63. 
 
1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji 
rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego rodziców. 
2. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek do Dyrektora Szkoły 
wyrażający chęć zdawania egzaminu poprawkowego w ciągu 2 dni roboczych od daty 
klasyfikowania rocznego. W pisemnym wniosku należy zaznaczyć o jaką ocenę uczeń się 
ubiega. W przypadku braku takiej informacji będzie to równoznaczne z ubieganiem się                   
o ocenę dopuszczającą. 
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3. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 
poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się                  
w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem 
egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, 
techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 
praktycznych. 
6. Egzamin pisemny trwa 45 minut, na egzamin ustny przeznaczone jest 30 minut w tym 15 
minut na przygotowanie się do odpowiedzi. 
7. Wynik egzaminu jest pozytywny, gdy uczeń uzyska minimum 50% maksymalnej ilości 
punktów w części pisemnej oraz odpowie wyczerpująco, na co najmniej połowę zadanych 
pytań w części ustnej (min. 50% maksymalnej ilości punktów w części ustnej).  
8. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład 
komisji wchodzą: 
1) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 
komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 
przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego 
takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole 
następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 
10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 
w szczególności: 
1) skład komisji; 
2) termin egzaminu poprawkowego; 
3) nazwę zajęć edukacyjnych; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania egzaminacyjne; 
6) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskane oceny. 
11. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
12. 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 jednak niż do końca września. 
13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy 
programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy. 
14. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu 
edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć                    
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z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod 
warunkiem że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 
15. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 
ostateczna. 

 

§ 64. 

Egzamin ósmoklasisty 

 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych                      
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza,                
w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania. 
2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 
3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: 
1) język polski; 
2) matematykę; 
3) język obcy nowożytny; 
4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub 
historia. 
4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 
niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 
ósmoklasisty. 
5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez 
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 
ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 
6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: 
1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo 
2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do 
egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest 
uczniem. 
7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 
przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie 
dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek 
dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 
z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu                 
z rodzicami ucznia. 
8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. 
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Promowanie 

§ 65. 
 
1. Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału 
klasy programowo wyższej. 
2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na 
wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału Rada Pedagogiczna 
możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I- III. Decyzja 
Rady Pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku 
szkolnym lub stanem zdrowia ucznia. 
3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek 
wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może 
postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I- II do oddziału klasy programowo wyższej 
również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie 
w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch 
klas. 
4. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy 
następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny 
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 
5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie              
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając 
ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 
6. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał              
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 
75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje 
promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 
7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji 
rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co 
najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 
8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej 
ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 
9. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po 
ocenie zachowania. 
10. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału 
klasy. 
11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym 
w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka ——
———-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 
12. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się 
obie oceny otrzymane z tych zajęć.  
13. Ocenę z języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego – jest wliczana do średniej 
ocen ucznia i umieszczana na świadectwie.  
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14. Ocena z przedmiotu własna historia i kultura jest wliczana do średniej ocen ucznia                     
i umieszczana na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na oceny z dodatkowych 
zajęć edukacyjnych. Ocena ta nie ma wpływu na promocję ucznia i ukończenie przez niego 
szkoły. 
15. Uczeń kończy szkołę, jeżeli: 
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjnego 
2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty 
16. 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. 
17. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do 
średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 
18. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 15 powtarza ostatni oddział 
klasy i przystępuje do egzaminu w roku szkolnym, w którym ten oddział klasy powtarza. 
19. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu 
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 
egzaminu poprawkowego z jednych z obowiązkowych zajęć albo zajęć z języka mniejszości 
narodowej pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo 
wyższej. 

 

Sztandar, ceremoniał 

§ 66. 

 
1. Szkoła posiada Godło, sztandar oraz wewnątrzszkolny Ceremoniał.  
2. Dzień Szkoły. 
1) dzień galowy – uroczysty apel, ślubowanie klas I i Samorządu Uczniowskiego, wręczenie 
pierwszoklasistom „Dyplomu pasowania na ucznia”, imprezy artystyczne i towarzyskie; 
2) Dzień Patrona Szkoły. 
3. Tekst roty ślubowania  
1) uczniów klas I:  
„Ja, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żywocicach 
ślubuję: 
a) sumiennie i systematycznie uczyć się, 
b) wzorowo się zachowywać, 
c) być dobrym, uczciwym i koleżeńskim,  
d) pomagać innym w potrzebie, 
e) okazywać szacunek starszym, 
f) dbać o dobre imię Szkoły”. 
2) członków Samorządu Uczniowskiego: 
„Ja członek Samorządu Uczniowskiego, wybrany przez społeczność uczniowską naszej 
Szkoły, ślubuję: 
a) godnie reprezentować interesy koleżanek i kolegów wewnątrz i na zewnątrz szkoły, 
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b) dbać o prawidłową realizację Statutu Szkoły 
c) być bezstronnym i sprawiedliwym w rozstrzyganiu spraw uczniowskich, 
d) być łącznikiem między społecznością uczniowską, a Radą Pedagogiczną i Radą 
Rodziców”. 
3) absolwentów: 
 „Ja uczeń klasy ósmej, dziś absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II                 
w Żywocicach ślubuję: 
a) aktywną postawą przyczynić się do rozsławienia imienia Szkoły, którą dziś opuszczam, 
b) czcić zawsze pamięć tych, którzy oddali życie za Polskę, 
c) być w przyszłości dobrym i uczciwym Polakiem”. 
4. Dni Galowe, w których Szkoła dekoruje budynek flagami państwowymi: 
1) święta państwowe i narodowe; 
2) Dzień Edukacji Narodowej; 
3) Dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. 
5. Tradycje Szkoły 
2) klasy I w pierwszym dniu roku szkolnego składają ślubowanie uczniowskie; 
3) najważniejsze wydarzenia z życia Szkoły i sukcesy osiągnięte w różnych dziedzinach 
przez uczniów są wpisywane do „Kroniki Szkoły” i „Księgi sukcesów”. 
 

Postanowienia końcowe 

§ 67. 

 

1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalania. 
2. Dyrektor Szkoły udostępnia całej społeczności szkolnej treść uchwalonych zmian                      
i poprawek.  
4. Wszystkie uregulowania prawa Wewnątrzszkolnego muszą być zgodne ze Statutem 
Szkoły.  
5. Z dniem wejścia w życie Statutu traci moc Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Żywocicach uchwalony w dniu 31 sierpnia 2015 r. 

 

§ 68. 

 

Statut Szkoły został pozytywnie zaopiniowany i przyjęty do realizacji 
Uchwałą Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II                       
w Żywocicach z dnia 24 listopada 2017 r. 
oraz pozytywnie zaopiniowany przez  
 
- Radę Rodziców  
 
- Radę Samorządu Uczniowskiego  
 
 
Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


