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Statut Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie opracowano w oparciu 

o zapisy: 

 

⬧ Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze 

zm.); 

⬧ Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.); 

⬧ Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z 

późn. zm.); 

⬧ Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,); 

⬧ Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze 

zm.); 

 

 

Ilekroć w statucie użyto słowa: 

1) Ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku 

Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.); 

2) Ustawa o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 

roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.); 

3) szkoła, jednostka – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Stefana 

Czarnieckiego w Rozniszewie; 

4) dyrektor szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana 

Czarnieckiego w Rozniszewie; 

5) rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, a w przypadku uczniów z 

doświadczeniem migracyjnym w związku z wojną na Ukrainie, także osoby sprawujące nad 

nimi opiekę; 

6) uczniowie – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana 

Czarnieckiego w Rozniszewie. 
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Statut szkoły uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15 września 2022 roku 

(Uchwała Nr 6/2022/2023 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana 

Czarnieckiego w Rozniszewie z dnia 15 września 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w 

statucie Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie)  

ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 29 listopada 2010 r. 

(Uchwała Nr 5/10/11 Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w Statucie Szkoły), zmianami 

wprowadzonymi uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2015 r. (Uchwała Nr 

2/2015/2016 Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w Statucie Szkoły), zmianami 

wprowadzonymi uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 14 listopada 2016 r.(Uchwała Nr 

4/2016/2017 Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w Statucie Szkoły), zmianami 

wprowadzonymi uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 6 kwietnia 2017 r. (Uchwała Nr 

10/2016/2017 Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w Statucie Szkoły), zmianami 

wprowadzonymi uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 4 września 2017 r. (Uchwała Nr 

/2017/2018 Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w Statucie Szkoły) i uchwałą Rady 

Pedagogicznej w dniu 30 listopada 2017 r. (Uchwała Nr 8/2017/2018 Rady Pedagogicznej w 

sprawie zmian w Statucie Szkoły) oraz zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 10/2019/2020 

Rady Pedagogicznej w dniu 9 października 2019 r. sprawie przyjęcia Statutu Szkoły 

 

Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie niezbędnych warunków umożliwiających pełną 

realizację postanowień niniejszego statutu. 
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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE 

 

§ 1. 

 

Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie. 

 

§ 2. 

 

Szkoła jest publiczną, ośmioletnią szkołą podstawową. 

 

§ 3. 

 

Organem prowadzącym szkołę jest gmina Magnuszew z siedzibą przy ul. Saperów 24 

w Magnuszewie. 

 

§ 4. 

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Mazowiecki Kurator Oświaty 

(Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura w Radomiu). 

 

§ 5. 

 

Szkoła działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący. 

 

Rozdział 2 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 6. 

 

1. Szkoła realizuje cele i zdania określone w Ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach 

wydanych na jej podstawie uwzględniając treści zawarte w Programie wychowawczo-

profilaktycznym Szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego 

środowiska, a w szczególności: 

1) dostosowuje treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

i specjalnych form pracy dydaktycznej; 

2) zapewnia opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania 

zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć 

rewalidacyjnych; 

3) zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w 

skróconym czasie; 
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4) kształtuje u uczniów postawy prospołeczne, poprzez możliwość udziału w działaniach z 

zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;  

5) upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego 

uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;  

6) utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki w szkołach; 

7) zapewnia opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

8) kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia 

innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych; 

9) upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o zasadach racjonalnego odżywiania oraz 

przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. 

2. Szczegółowe wymagania wobec Szkół określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół. 

3. Szkoła kładzie szczególny nacisk na realizację podstawowych kierunków polityki 

oświatowej państwa na dany rok szkolny ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki. 

 

§ 6a. 

 

Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie Prawo oświatowe 

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; 

7) może prowadzić zajęcia edukacyjne z udziałem wolontariuszy; 

8) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty. 

 

§ 6b. 

 

1. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę 

w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, mają prawo do: 

1) organizacji dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie zajęć lekcyjnych jako 

języka obcego, w celu opanowania języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych; 

2) dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania, z których 

uczniowie potrzebują wsparcia, aby wyrównać różnice programowe; 

3) nauki języka i kultury kraju pochodzenia prowadzonej przez placówki dyplomatyczne lub 

konsularne kraju ich pochodzenia działające w Polsce albo stowarzyszenia kulturalno-

oświatowe danej narodowości; 
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4) nauki w oddziałach przygotowawczych; 

5) do wsparcia przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze 

pomocy nauczyciela jako asystenta międzykulturowego; 

6) organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trybie i formach przewidzianych  

dla obywateli polskich. 

2. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 1, są organizowane na warunkach określonych  w 

odrębnych przepisach prawa.  

3. Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem 

szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami 

kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za 

granicą. 

 

§ 7. 

 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

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

widzenia dydaktycznego; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, który opisuje wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym oraz o charakterze profilaktycznym; 

3) (uchylony) 

2. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni Szkoły mają obowiązek realizować program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć 

edukacyjnych, godzin do dyspozycji wychowawcy oraz podczas zajęć lekcyjnych. 

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci 6-letnich realizowane 

w oddziale przedszkolnym; 

2) etap I – klasy I – III szkoły podstawowej; 

3) etap II – klasy IV – VIII szkoły podstawowej; 

4. Wizja szkoły określa, że Szkoła Podstawowa w Rozniszewie to współtworzone przez 

uczniów, rodziców i nauczycieli lokalne centrum:  

1) oświaty – wyposażające w wiedzę i umiejętności, przygotowujące do samokształcenia; 

2) kultury – wychowujące, pobudzające do udziału w kulturze; 

3) sportu i rekreacji – kształtujące nawyki zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku. 

5. Cele i zadania szkoły zawarte w Misji szkoły obejmują: 

1) prowadzenie szerokiego zakresu działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym nasi 

uczniowie mają możliwość zdobywania wiedzy oraz umiejętności stymulujących ich rozwój 

i pozwalających sprostać wyzwaniom dorosłego życia; 

2) zgodną współpracę podmiotów: nauczycieli, rodziców i przyjaciół szkoły; 

3) zapewnienie dobrze zorganizowanych, atrakcyjnych zajęć przez wykwalifikowaną kadrę 

pedagogiczną w dobrze wyposażonym gmachu szkoły; 

4) pracę wychowawczą przez wszystkich pracowników szkoły; wychowywanie poprzez 

swoją osobowość i zachowanie oraz pobudzanie do udziału w kulturze; 
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5) pomoc wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów i osobowości oraz 

kształtowaniu właściwych postaw wobec kultury fizycznej w celu utrzymania przez całe życie 

wysokiej sprawności fizycznej i zdrowia; 

6) rzetelne zdobywanie, pogłębianie i przekazywanie wiedzy; 

7) wpajanie zasad poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym 

otwarciu na wartości kultur Europy i Świata; 

8) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez ścisłą współpracę 

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, organizację zajęć wyrównawczych, 

rewalidacyjnych oraz nauczanie indywidualne; 

9) organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły, 

uczniom tym Szkoła zapewnia: 

a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

b) warunki i sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów; 

c) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w odrębnych przepisach; 

d) inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym zwłaszcza zajęcia rewalidacyjne, 

terapeutyczne, socjoterapeutyczne; 

e) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi i uczniami 

pełnosprawnymi; 

f) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

10) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania 

i opieki. Realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom 

administracji i obsługi; 

11) zapewnianie 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. 

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

1) przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce w 

świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości, 

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

normami współżycia społecznego, 

3) przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz 

świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań w życiu 

rodzinnym i społecznym, 

4) wspieranie inicjatyw kształtujących wrażliwość społeczną, emocjonalną i estetyczną oraz 

umiejętność niesienia pomocy słabszym. 

6. Organizując kształcenia na odległość szkoła uwzględnia:  

1) zasady bezpiecznego i ergonomicznego korzystania przez uczniów z urządzeń 

umożliwiających komunikację elektroniczną; 

2) sytuację rodzinną uczniów; 

3) naturalne potrzeby dziecka,  
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4) dyspozycyjność rodziców. 

5) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia; 

6) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; 

7) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w 

ciągu dnia; 

8) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia; 

9) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

 

§ 8. 

Zadania dydaktyczne szkoły 

 

1. Zadaniem szkoły jest pełna realizacja celów zawartych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego, troska o przydatność zdobywanej wiedzy i nabywanych umiejętności.  

2. Uczeń wspomagany jest we wszechstronnym rozwoju w toku procesu dydaktycznego 

poprzez: 

1) przyjęcie zasady, że uczeń, a nie program nauczania, jest podmiotem procesu 

edukacyjnego; 

2) pobudzenie i inspirowanie ucznia do samodzielnej pracy; 

3) stosowanie aktywizujących metod nauczania; 

4) promocję czytelnictwa, włączanie biblioteki szkolnej do procesu edukacyjnego; 

5) zachęcanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach; 

6) przestrzeganie zasady indywidualizacji wymagań; 

7) pracę z uczniem szczególnie uzdolnionym przez motywowanie go do samodzielnych 

poszukiwań twórczych, pomoc w zdobywaniu przez niego potrzebnej literatury, opiekę 

ze strony nauczyciela, promowanie talentów w szkole i środowisku; 

8) otoczenie opieką uczniów mających trudności w nauce przez ścisłą współpracę 

z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, popularyzowanie wśród nauczycieli 

i rodziców wiedzy z zakresu praw rozwoju i potrzeb psychicznych dzieci i młodzieży. 

3. Dokonywana jest stała ewaluacja szczegółowych warunków i sposobów oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

4. Uczeń ma możliwość rozwijania swych zainteresowań poprzez uczestniczenie w zajęciach 

kół przedmiotowych i kół zainteresowań pod warunkiem dysponowania przez szkołę 

odpowiednimi środkami finansowymi. 

 

§ 9. 

Zadania wychowawcze szkoły 

 

1. Szkoła tworzy pozytywnie oddziaływujące środowisko wychowawcze, sprzyjające 

wszechstronnemu rozwojowi ucznia. 

2. Uczniowie uczestniczą w uroczystościach szkolnych ustalonych wg kalendarza szkolnego 

zgodnie z ceremoniałem. 

3. W szkole eliminowane są wszelkie przejawy postawy agresywnej. 

4. W szkole promuje się aktywność społeczną, odpowiedzialność za najbliższe otoczenie 

i pracę na rzecz środowiska. 
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5. Umożliwia się uczniom udział w życiu kulturalnym oraz zapewnia możliwość kontaktu 

z kulturą i sztuką poprzez: 

1) organizowanie wyjazdów do teatru, kina, na wystawy; 

2) udział w imprezach kulturalnych o walorach wychowawczych; 

3) wspieranie inicjatyw uczniów w przygotowaniu programów kulturalnych dla szkoły 

i środowiska; 

4) organizowanie występów artystycznych, wystaw prac uczniów; 

5) organizowanie spotkań z artystami oraz wystaw plastycznych. 

6. W szkole przestrzega się wychowawczego aspektu oceniania poprzez: 

1) stosowanie się do ustaleń zawartych w szczegółowych warunkach i sposobach oceniania 

wewnątrzszkolnego; 

2) uwzględnienie wkładu pracy, możliwości intelektualnych ucznia oraz jego rozwoju 

intelektualnego i osobowego; 

3) pojmowanie oceny jako czynnika motywującego i dopingującego, a nie destrukcyjnego. 

 

§ 10. 

Zadania opiekuńcze szkoły 

 

1. Uczniom przebywającym w szkole podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych oraz 

pozalekcyjnych zapewnia się opiekę poprzez: 

1) opracowanie stałego planu zajęć lekcyjnych z uwzględnieniem, w miarę możliwości 

organizacyjnych szkoły, zasad higieny pracy umysłowej i bezpieczeństwa; 

2)  w przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia, organizowanie zajęć pod 

opieką wyznaczonego przez dyrektora nauczyciela; 

3) zobowiązanie wychowawców i nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych 

do indywidualnego traktowania uczniów z deficytami; 

4) zapewnienie bezpieczeństwa podczas przerw międzylekcyjnych poprzez dyżury 

nauczycieli pełnione w oparciu o regulamin oraz harmonogram dyżurów nauczycielskich. 

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

powierzonej jego opiece uczniów. 

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

i pozaszkolnych ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, jest on zobowiązany 

do niezwłocznego poinformowania Dyrektora o każdym wypadku mającym miejsce podczas 

tych zajęć. 

4. Odpowiedzialność za uczniów podczas wycieczek, wyjazdów i biwaków ponosi kierownik 

wraz z opiekunami. Zasady organizacji wycieczek i innych wyjazdów określa Regulamin 

organizowania wycieczek szkolnych. 

5. Podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem zapewnia się uczniom opiekę 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe, dodatkowe, pozalekcyjne i pozaszkolne 

są zobowiązani do: 

1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów podczas tych zajęć; 

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

są zajęcia; 
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3) samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia 

o zagrożeniu Dyrektorowi Szkoły; 

4) kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach i niezwłocznego reagowania na nagłą, 

niezapowiedzianą nieobecność poprzez poinformowanie o tym fakcie wychowawcy klasy, 

a za jego pośrednictwem rodziców ucznia; 

5) wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów 

obowiązujących w tych pomieszczeniach; 

6) 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; 

7) niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona 

przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających 

na terenie szkoły. 

6a. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w czasie 

zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 

6b. W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku (sala gimnastyczna, pracownia komputerowa) 

nauczyciele obowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów z regulaminami tych 

pomieszczeń. 

6c. W czasie przerw między lekcjami dyżur na korytarzu i placu przed szkołą pełnią 

nauczyciele według opracowanego harmonogramu i regulaminu dyżurów. 

6d. 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. 

6e. Nauczyciele, jak również inni pracownicy szkoły kontrolują obecność uczniów 

na zajęciach i reagują na nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę, pedagoga 

lub dyrektora szkoły. 

6f. 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. 

7. Uczniom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych zapewnia się, w miarę 

możliwości, pomoc materialną. 

7a. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i prowadzenia nauki na 

odległość uczniowie i ich rodzice mogą zgłaszać wszelkie problemy, które utrudniają 

efektywną realizację nauki zdalnej. Szkoła może użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji przez 

ucznia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

kształcenia, w szczególności komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet. 

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

pomoc i wsparcie, zapewnia się następujące formy opieki: 

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

określoną w zadaniach dydaktycznych szkoły; 

2) opiekę wychowawczą określoną w niniejszym statucie; 

3) pomoc materialną; 

4) pomoc psychologiczną udzielaną na terenie szkoły w formie porad, konsultacji 

indywidualnych, rodzinnych; 
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5) pomoc wynikającą ze współdziałania szkoły z poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi i wszelkimi specjalistycznymi placówkami mogącymi świadczyć pomoc 

i wsparcie uczniom. 

9. W zakresie opieki zdrowotnej nad uczniami Szkoła współpracuje z Ośrodkiem Zdrowia 

w Mniszewie. 

10. Szkoła zapewnia opiekę w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają 

w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców - na wniosek rodzica lub ze względu 

na organizacje dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki 

w szkole. 

11. Zajęcia świetlicowe dostosowuje się do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, 

a także ich możliwości psychofizycznych. 

12. W uzasadnionych przypadkach, kierując się dobrem uczniów, szkoła może organizować 

zajęcia za pomocą metod i narzędzi kształcenia na odległość, lub stosując jeden z wariantów: 

1) wariant mieszany- hybrydowy - organizowanie jednocześnie zajęć w formie tradycyjnej na 

terenie jednostki oraz w formie kształcenia na odległość; 

2) wariant zdalny - organizowanie zajęć w formie kształcenia na odległość, zgodnie z 

zarządzeniem Dyrektora o zawieszeniu funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia na 

odległość. 

13. Organizując kształcenia na odległość szkoła uwzględnia:  

1) zasady bezpiecznego i ergonomicznego korzystania przez uczniów z urządzeń 

umożliwiających komunikację elektroniczną; 

2) sytuację rodzinną uczniów; 

3) naturalne potrzeby dziecka,  

4) dyspozycyjność rodziców. 

5) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia; 

6) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; 

7) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w 

ciągu dnia; 

8) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia; 

9) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

14. Zasady organizacji kształcenia na odległość określają odrębne przepisy.  

 

§ 10a 

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

1. Szkoła organizuje bezpłatną uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom i dobrowolną, 

nieodpłatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną poprzez: 

1) rozpoznanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 

oraz rozpoznanie, jego indywidualnych możliwości psychofizycznych; 

2) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych; 

3) rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 
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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 oraz w środowisku społecznym. Potrzeba objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole, wynika w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

3a) z zaburzeń zachowania i emocji; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych i traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

10) z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny; 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:  

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

2a) dyrektor szkoły; 

3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia 

z uczniem; 

4) poradni; 

5) pracownika socjalnego; 

6) asystenta rodziny; 

7) kuratora sądowego; 

8) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 

9) pomocy nauczyciela; 

10) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

4. Pomoc ta udzielana jest w formie: 

1) zajęć pozalekcyjnych 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; 

1a) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się organizuje się dla uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się; 

2) 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; 

3) zajęć specjalistycznych: 
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a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi 

lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć nie może 

przekroczyć 5, 

b) logopedycznych - dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności 

językowych. Liczba uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 4, 

ba) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 10. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami uczniów, liczba uczestników 

zajęć może przekraczać 10, 

c) innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym 

uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 10; 

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

5) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia organizowanej dla uczniów, którzy mogą 

uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające 

w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych 

wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania 

do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych; 

6) porad i konsultacji; 

7) warsztatów. 

5. Pomoc jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi; 

3) innymi szkołami i placówkami; 

4) organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

5) (uchylony) 

6) placówkami doskonalenia nauczycieli. 

6. Celem udzielanej rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej jest wspieranie rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych. 

7. Pomoc ta jest udzielana rodzicom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

8. Rodzice dziecka mają prawo: 

1) wnioskować o udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) do udziału w spotkaniach zespołu ds. pomocy; 

3) wnioskować o udział w spotkaniach zespołu ds. pomocy; 

4) wnioskować o dokonanie przez zespół oceny efektywności form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

9. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia. 

10. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole 

rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. 
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11. 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. 

12. 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. 

13. Godzina zajęć Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć 

w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia 

łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami 

ucznia. 

14. 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. 

15. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

16. 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. 

17. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i zawieszenia zajęć nadal 

organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

18. Dyrektor i nauczyciele w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zobowiązani są 

wspierać uczniów w powrocie do szkoły po okresie nauki na odległość oraz ułatwić im 

adaptację w przestrzeni szkolnej czy grupie rówieśniczej, a także na bieżąco rozpoznawać ich 

potrzeby. 

19. Nauczyciele zobowiązani są do: 

1) podejmowania działań w celu rozpoznania potrzeb uczniów w zakresie budowania 

właściwych relacji społecznych w klasie; 

2) Podejmowania więcej zintegrowanych działań profilaktycznych wynikających z programu 

profilaktyczno-wychowawczego z działaniami przeciwdziałającymi chorobom zakaźnym i 

promującymi zdrowie; 

3) Zwrócenia uwagi na eliminowanie lęku, poczucia zagrożenia spowodowanego 

nadmiernym obciążeniem związanym np. z przygotowywaniem się do sprawdzianów czy 

obawą przed porażką w grupie rówieśniczej; 

4) Zaprojektowanie wspólnie z Dyrektorem cyklu działań integrujących z uwzględnieniem 

propozycji zgłaszanych przez uczniów i rodziców, z możliwością włączenia w te działania 

psychologa, pedagoga, terapeuty; 

5) Ustalenia zakresu modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznych. 

 

§ 10b. 

 

1. Szkoła prowadzi doradztwo zawodowe dla uczniów, przez prowadzenie zaplanowanych 

i systematycznych działań w celu wspieranie dzieci, uczniów w procesie rozpoznawania 
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zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz podejmowania świadomych decyzji 

edukacyjnych i zawodowych w tym przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia 

i zawodu. 

2. Doradztwo zawodowe jest realizowane na: 

1) zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego; 

2) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia 

w zawodzie; 

3) zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego; 

4) zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęciach z wychowawcą. 

3. Nauczyciel wyznaczony przez dyrektora lub Doradca zawodowy realizuje następujące 

zadania z doradztwa zawodowego: 

1) systematycznie diagnozuje zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego; 

3) opracowuje we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami 

opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, program doradztwa 

zawodowego oraz koordynuje jego realizacji;  

4) wspiera nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, 

psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie 

realizacji doradztwa zawodowego; 

5) koordynuje działalność informacyjno-doradczą realizowaną przez szkołę, w tym 

gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia;  

6) realizuje działania wynikające z programu doradztwa zawodowego. 

4. Doradca zawodowy lub inny nauczyciel (wyznaczony przez Dyrektora) odpowiedzialny 

za realizację doradztwa zawodowego w szkole opracowuje program realizacji doradztwa 

zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 

5. Dyrektor w terminie do 30 września każdego roku szkolnego zatwierdza program realizacji 

doradztwa zawodowego.  

6. Program zawiera: 

1) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:  

a) tematykę działań, uwzględniającą w treści programowe, 

b) oddziały, których dotyczą działania,  

c) metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach, 

w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami, 

d) terminy realizacji działań,  

e) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań; 

2) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań. 

7. Program realizacji doradztwa zawodowego tworzony jest z uwzględnieniem potrzeb 

uczniów i rodziców oraz lokalnych lub regionalnych działań związanych z doradztwem 

zawodowym. 
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8. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia na 

odległość Doradca pozostaje do dyspozycji Dyrektora i kontynuuje realizację 

wewnątrzszkolnego programu doradztwa zawodowego. 

9. Doradca zawodowy w razie pytań ze stron uczniów pozostaje do ich dyspozycji. 

 

§ 10c. 

 

1. W szkole realizowana jest opieka zdrowotna nad uczniami i obejmuje: 

1) profilaktyczną opiekę zdrowotną; 

2) promocję zdrowia; 

3) opiekę stomatologiczną. 

2. Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu: 

1) ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej; 

2) kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne 

zdrowie. 

3. Cele są realizowane poprzez: 

1) działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi 

chorób, w tym chorób zakaźnych; 

2) wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka; 

3) edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz 

prawidłowego żywienia; 

4. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawują pielęgniarka środowiska 

nauczania i wychowania albo higienistka szkolna. 

5. Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta. 

6. W zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w sprawowaniu opieki 

stomatologicznej nad uczniami może uczestniczyć również higienistka stomatologiczna. 

7. Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami. 

8. Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku 

szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia 

sprzeciwu, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. 

 

§ 10d. 

 

1. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna współpracuje 

z dyrektorem szkoły, nauczycielami i pedagogiem szkolnym. 

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, polega na podejmowaniu wspólnych działań 

w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych 

oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia uczniów danej szkoły. 

3. W ramach współpracy, o której mowa w ust. 1, pielęgniarka środowiska nauczania 

i wychowania albo higienistka szkolna doradza dyrektorowi szkoły w sprawie warunków 

bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole. 

4. Na wniosek dyrektora szkoły pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo 

higienistka szkolna przedstawia zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji 
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zdrowia uczniów na posiedzeniach rady pedagogicznej, z zachowaniem prawa do tajemnicy 

o stanie zdrowia uczniów. 

5. Obecność pielęgniarki lub higienistki szkolnej zależy od liczby uczniów i planu lekcji. 

6. Zadaniami pielęgniarki szkolnej są: 

1) przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatności, intymności i poszanowania 

godności osobistej oraz zachowania tajemnicy zawodowej zgodnie z prawami pacjenta; 

2) przeprowadzenie testów przesiewowych u uczniów i kierowanie postępowaniem 

przesiewowym u uczniów z dodatnim wynikiem testu; 

3) przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich oraz analiza i wykorzystanie ich 

wyników; 

4) prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej profilaktyki próchnicy zębów; 

5) przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu 

w szkole oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego; 

6) poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi; 

7) prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i rodziców oraz uczestnictwo w szkolnych 

programach profilaktyki i promocji zdrowia; 

8) współpraca z dyrekcją i pracownikami szkoły oraz powiatową stacją sanitarno -

epidemiologiczną w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki i pracy sprzyjającego 

zdrowiu uczniów i pracowników; 

9) udzielanie uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w urazach i nagłych 

zachorowaniach. 

 

Rozdział 3 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

§ 11. 

 

Najważniejsze działania szkoły mające zapewnić wszechstronny rozwój dziecka to: 

1) traktowanie ucznia w sposób podmiotowy; 

2) dopasowywanie wymagań programowych do możliwości ucznia; 

3) zapewnienie dobrze i ciekawie prowadzonych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

4) pomaganie uczniom „trudnym” i tym z trudnościami w nauce; 

5) promowanie chrześcijańskiego systemu wartości z poszanowaniem odrębności 

wyznaniowej i tolerancji dla przekonań innych; 

6) zachęcanie i włączanie rodziców do działań na rzecz rozwoju życia kulturalnego w szkole 

i środowisku; 

7) inspirowanie nauczycieli i uczniów do działań twórczych oraz własnego rozwoju; 

8) pomaganie dzieciom i rodzinom najuboższym oraz zaniedbanym; 

9) traktowanie szkoły jako wspólnoty wzajemnie się wychowującej. 

 

§ 12. 

 

Głównym celem wychowania jest wszechstronny rozwój osobowy uczniów w zakresie sfery 

intelektualnej, psychicznej, społecznej, fizycznej, estetycznej, moralnej i duchowej oraz 
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przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. Osiągnięcie tego 

celu ma w naszej szkole zapewnić realizacja następujących celów szczegółowych: 

1) rozwijanie w uczniach dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie dobra, 

prawdy i piękna; 

2) budzenie w uczniach szacunku dla dobra wspólnego; 

3) kształtowanie postawy dialogu; 

4) tworzenie klimatu zaufania; 

5) osiąganie celów życiowych drogą rzetelnej pracy; 

6) tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w szkole; 

7) dostrzeganie w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz każdych drobnych zdolności 

i rozwijanie ich, aby uczeń był kreatywny i miał świadomość większej wartości swoich 

działań twórczych; 

8) autentyczna współpraca wszystkich podmiotów edukacji (rodziców, dzieci, nauczycieli 

i pracowników niepedagogicznych); 

9) włączenie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o istotnych sprawach szkoły; 

10) integracja zespołów klasowych; 

11) tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego; 

12) inspirowanie uczniów i nauczycieli do twórczych poszukiwań oraz ustawicznego 

doskonalenia warsztatu pracy; 

13) nabycie przez uczniów kompetencji pozwalających na osiągnięcie sukcesu w szkole 

wyższego stopnia; 

14) zwalczanie zachowań antyspołecznych i negatywnych, kształtowanie umiejętności 

przeciwstawiania się wpływom środowisk zdemoralizowanych; 

15) kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec rodziców i rodziców wobec dzieci. 

 

§ 13. 

 

1. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 

tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie 

programowej. 

3. Program wychowawczo profilaktyczny obejmuje: 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz; 

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli 

i rodziców. 

4. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej 

diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, 

w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem 

zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz 

nowych substancji psychoaktywnych. 

5. Diagnozę, o której mowa w ust. 4, przeprowadza dyrektor szkoły albo upoważniony przez 

niego pracownik szkoły. 
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6. Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.  

7. Program wychowawczo-profilaktyczny opiniowany jest przez Samorząd Uczniowski. 

8. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie 

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu Wychowawczo-

Profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym 

nadzór pedagogiczny.  

9. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez 

Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

10. W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość w związku z zawieszeniem zajęć Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i 

Radą Rodziców, ustala potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego 

programu wychowawczo-profilaktycznego oraz w razie potrzeby modyfikuje ten program. 

 

§ 14. 

(uchylony)  

 

Rozdział 4 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

§ 15. 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. 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. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli 

i uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

 

§ 15a. 

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne 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 powinien się dalej uczyć; 
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3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się 

i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

7) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy; 

8) kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie 

się nimi we własnym działaniu. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, klasyfikowanie, według skali 

i w formach przyjętych w niniejszym dokumencie; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalenie 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 ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach. 

 

§ 15b. 

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego w terminie do 25 września informują 

uczniów oraz rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczne oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego w terminie do 25 września 

informuje uczniów oraz ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

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

zachowania; 

3) (uchylony) 

4) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 
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3. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, 

wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, 

bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

 

§ 15c. 

 

1. Oceny są jawne zarówno dla zainteresowanego ucznia, jak i dla jego rodziców. 

2. Nauczyciel ma obowiązek uzasadnia ustaloną ocenę. Ocena jest uzasadniana ustnie lub na 

pisemny wniosek rodziców złożony w ciągu 7 dni od poinformowania ucznia o ocenie. 

Wniosek kierowany jest do nauczyciela, który zobowiązany jest do udzielenia stosownego 

uzasadnienia na piśmie w ciągu 7 kolejnych dni. 

3. 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. 

 

§ 15d. 

 

1. Określa się następujące rodzaje prac sprawdzających stan wiadomości ucznia: 

1) k a r t k ó w k a - krótki sprawdzian z bieżącego materiału (np. ostatnia lekcja, praca 

domowa) - może być nie zapowiedziany, ocena w dzienniku lekcyjnym, bez konieczności 

przechowywania sprawdzianów; 

2)  p i s e m n y s p r a w d z i a n w i a d o m o ś c i - obejmujący część materiału jednego 

działu programu - obowiązkowo zapowiedziany; 

3) p r a c a k o n t r o l n a - obejmująca cały, zamknięty dział programu (np. praca 

półroczna), obowiązkowo zapowiedziana. 

2. Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych: 

1) Klasy I - III szkoły podstawowej: 

a) częstotliwość sprawdzianów pisemnych w klasach I - III ustala nauczyciel, dostosowując 

ich liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów; 

b) sprawdziany pisemne są zapowiadane z przynajmniej 3 dniowym wyprzedzeniem; 

c) poprawianie sprawdzianu pisemnego polega na podkreśleniu błędów, podaniu poprawnej 

odpowiedzi i zakończone jest komentarzem nauczyciela; 

d) nauczyciel gromadzi dokumentację dydaktyczną (w tym sprawdziany pisemne) przez 

okres I-go etapu edukacyjnego. 

2) Klasy od IV wzwyż: 

e) prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów; 

f) jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, 

to powinien to uczynić w terminie późniejszym. Nauczyciel z uczniem ustalają termin, 

miejsce i formę przeprowadzenia sprawdzianu; 
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g) sprawdziany pisemne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

Nauczyciel planujący przeprowadzenie sprawdzianu pisemnego wpisuje ołówkiem 

w dzienniku lekcyjnym temat sprawdzianu z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie 

zaplanowano już w danym tygodniu 3 sprawdzianów; 

h) nauczyciel przeprowadzający pisemny sprawdzian wiadomości zobowiązany jest 

przygotować i podać uczniom punktację przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, 

zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganą do otrzymania określonej oceny. 

3) Nauczyciele mają obowiązek przechowywać pisemne sprawdziany wiadomości i prace 

kontrolne uczniów w szkole do dnia 31 sierpnia, tj. do końca roku szkolnego. 

4) Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia pisemnych sprawdzianów i prac kontrolnych 

w terminie dwóch tygodni. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice 

otrzymują do wglądu według poniższych zasad: 

a) uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich 

przez nauczyciela, po czym prace zostają omówione i poprawione; 

b) na wniosek rodziców ucznia, sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna 

dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu w szkole podczas 

spotkań indywidualnych i zebrań klasowych 

 

§ 15e. 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia poprzez dostosowanie metod i form pracy z uczniem. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować 

wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się w 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, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

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

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 

nauczycieli i specjalistów; 
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5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii. 

3a. (uchylony) 

4. Zobowiązuje się nauczycieli wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki 

do uwzględniania przy ustalaniu oceny z wymienionych przedmiotów, w szczególności 

wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających 

ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność 

udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez 

szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

5. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia 

poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz 

wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności 

w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

 

§ 15f. 

 

1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych 

na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii oraz z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o braku 

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

w tej opinii. 

1a. 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 wcześniejszych etapach edukacyjnych. 

2. Rodzice zobowiązani są dostarczyć powyższą opinię w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

od daty jej wystawienia. 

3.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego 

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

sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego.  

5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie 

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”. 
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§ 16. 

 

1. Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz końcowej. 

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się na zakończenie pierwszego półrocza nauki 

w terminie wynikającym z kalendarza roku szkolnego. 

3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia 

oraz ustaleniu (według obowiązującej, sześciostopniowej skali) śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, 

z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego oraz 

ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

6. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym w klasach I-III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

7. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz 

ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania według przyjętej w szkole skali. 

8. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, 

z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego 

i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

9. Na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca i poszczególni nauczyciele są obowiązani poinformować ucznia (a za jego 

pośrednictwem jego rodziców) w formie ustnej o przewidywanych dla niego śródrocznych 

i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 

zachowania. 

10. O przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz zagrożeniu nieklasyfikowaniem 

z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów wychowawcy informują rodziców ucznia 

w formie pisemnej (za zwrotnym potwierdzeniem tego faktu) na miesiąc przed zakończeniem 

półrocza (roku szkolnego). 

10a. Na 1 miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują 
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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 oceny 

do dziennika lekcyjnego; 

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. 

10b. Rodzice nieobecni w zebraniu mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od odbytego 

w szkole zebrania przybyć do szkoły, skontaktować się z wychowawcą oddziału i odebrać 

od wychowawcy za potwierdzeniem odbioru pisemną informację o przewidywanych 

rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania.  

11. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, 

a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu 

opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

12. 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. 

 

§ 16a. 

 

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. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów klas I-III ustala się 

w następujący sposób: 

1) Ocenianie bieżące: 

a) nauczyciele prowadzą obserwację uczniów w różnych sytuacjach, zamieszczają 

komentarze (informacje) o postępach ucznia, jego zachowaniu i zaangażowaniu w obowiązki 

szkolne w odpowiednich rubrykach dziennika lekcyjnego; wdrażają do samooceny oraz 

stosują sprawdziany sprawdzające osiągnięcia z poszczególnych edukacji, 

b) w trakcie trwania półrocza dopuszczalne jest stosowanie w dziennikach lekcyjnych ocen 

bieżących w skali numerycznej od 1 do 6 z plusami "+" i minusami "-" z wyłączeniem stopnia 

celującego, 

c) nauczyciele klas I - III mogą stosować różnorodne formy ustnych ocen bieżących (np. 

w formie pochwały, gratulacji, emblematów, stempli); 

2) Ocena klasyfikacyjna śródroczna: 

a) wychowawcy formułują ocenę opisową i wypełniają dla każdego ucznia arkusz oceny 

opisowej opracowany przez nauczycieli poszczególnych klas, w którym zaznacza poziom 

osiągnięć dziecka, jego rozwój społeczno-emocjonalny oraz zalecenia i wskazówki dla 

ucznia, 



 26 

b) wychowawca formułuje ocenę w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia 

edukacyjne w danej klasie, 

c) każdy wychowawca ma obowiązek zapoznania z ustaloną oceną opisową (arkuszem oceny 

opisowej) rodziców ucznia w czasie spotkania klasowego z rodzicami; 

3) Ocena roczna: 

a) oceny w dzienniku lekcyjnym, sprawdziany i arkusze oceny półrocznej są dokumentacją 

nauczycieli pozwalającą na zredagowanie oceny opisowej postępów ucznia i jego zachowania 

na koniec roku szkolnego, 

b) ocena roczna sformułowana dla każdego ucznia w formie opisowej zanotowana jest 

w arkuszach ocen, na świadectwie i w dzienniku lekcyjnym; 

4) Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I-III odzwierciedla 

poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu edukacyjnego 

i wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności 

w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

3. W klasach od IV wzwyż: 

1) składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są: 

a) zakres wiadomości i umiejętności, 

b) rozumienie treści, 

c) umiejętności stosowania wiedzy, 

d) umiejętność prezentowania wiedzy; 

2) Ocenie podlegają:  

a) wypowiedzi ustne, 

b) wyniki prac pisemnych (prac klasowych, sprawdzianów), 

c) działalność praktyczna ucznia, 

d) aktywność na lekcji, 

e) działalność ponad program; 

3) W II etapie edukacyjnym śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

ustala się wg następującej skali ocen: 

a) stopień celujący – 6, 

b) stopień bardzo dobry – 5, 

c) stopień dobry – 4, 

d) stopień dostateczny – 3, 

e) stopień dopuszczający – 2, 

f) stopień niedostateczny – 1, 

− Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- - opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania, 

- - samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, 

- - biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, 

- - osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych, kwalifikując 

się do finałów na szczeblu co najmniej regionalnym, 

− Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- - opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania, 
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- - sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne, 

- - potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach, 

− Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- - opanował wiedzę i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości 

relacji między elementami wiedzy, 

- - poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne, 

− Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- - opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym 

uczeniu, 

- - rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela, 

− Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- - w ograniczonym stopniu opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu, 

− Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- - nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności 

określonych programem nauczania, 

- - nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczycieli, wykonać zadań o niewielkim 

(elementarnym) stopniu trudności, 

- - w ostentacyjny sposób lekceważy obowiązki związane z nauka przedmiotu, nie odrabia 

prac domowych, nie prowadzi zeszytu itp.; 

4) Oceny bieżące ustala się wg skali numerycznej od 1 do 6 z możliwością stosowania 

powyższych ocen z plusami "+" i minusami" z wyłączeniem stopnia celującego; 

5) Dopuszcza się ocenianie bieżące wg odrębnego przedmiotowego systemu oceniania. 

6) W formach pisemnych, pracach kontrolnych i pisemnych sprawdzianach wiadomości, bez 

określonych poziomów wymagań, wyniki punktowe przeliczane są na oceny wg skali: 

ocena ze sprawdzianu  procentowa liczba punktów  

ocena celująca  100% 

ocena bardzo dobra  95% - 99%  

ocena dobra  76% - 94%  

ocena dostateczna  50% - 75%  

ocena dopuszczająca  30% - 49%  

ocena niedostateczna  do 29%  

7) Ocena prac kontrolnych dla uczniów posiadających opinie publicznej lub niepublicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej o dostosowaniu wymagań 

edukacyjnych jest obliczana wg skali:  

ocena ze sprawdzianu  procent liczby punktów  

ocena celująca  98% - 100%  

ocena bardzo dobra  81% - 97%  

ocena dobra  66% - 80%  

ocena dostateczna  41% - 65%  
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ocena dopuszczająca  20% - 40%  

ocena niedostateczna  do 19%  

8)  Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wpisuje się w pełnym brzmieniu; 

9) Określa się maksymalną liczbę sprawdzianów pisemnych i prac kontrolnych na 3 (trzy) 

tygodniowo, przy czym nie więcej niż jeden dziennie. 

10) Ocenę śródroczną i roczną ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych, 

sprawdzianów pisemnych, prac kontrolnych, prac domowych - obowiązkowych 

i nadobowiązkowych, za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć. 

11)  Podstawowym sposobem gromadzenia informacji o uczniu, służącym ocenianiu jest 

zapisywanie ocen w dzienniku lekcyjnym (z wyjątkiem sytuacji, kiedy przedmiotowy system 

oceniania stanowi inaczej). 

4. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

są ocenami opisowymi. 

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

zachowania. 

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

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

w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej 

ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

8. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio 

po ocenie zachowania. 

9. Ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału 

klasy. 

10. 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. 

 

§16ab. 

 

1. Ocenianie bieżące podczas kształcenia na odległość 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. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły nauczyciel (wychowawca) może 

poinformować rodziców o przewidywanych ocenach, w tym ocenach niedostatecznych za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. mailowo, za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego lub telefonicznie). 

3. Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów w trakcie kształcenia na odległość 

zależą od specyfiki przedmiotu. 

4. W zależności od formy komunikacji w uczniem, nauczyciele monitorują i sprawdzają 

wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących wytycznych : 

1) ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line; 
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2) dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), zlecone przez nauczyciela 

czynności i prace wykonane przez uczniów; 

3) ocenianiu podlegają prace domowe zadane przez nauczyciela i odesłane w wyznaczonym 

terminie poprzez pocztę elektroniczną lub inną formę (np. poprzez komunikatory); 

4) ocenianiu podlegają prace pisemne, które zostały określone ze stosownym wyprzedzeniem. 

Praca pisemna nie może trwać dłużej niż to wynika z dziennego planu lekcji dla klasy. 

5) odpowiedzi ustne udzielane w czasie rzeczywistym za pomocą komunikatorów 

elektronicznych; 

6) przygotowanie projektu przez ucznia. 

5. O postępach w nauce uczniowie oraz ich rodzice są informowani za pośrednictwem 

przyjętych w szkole kanałów komunikacji elektronicznej. 

6. Ocenianie zachowania uczniów w trakcie prowadzenia kształcenia na odległość polegać 

może na podsumowaniu zachowania ucznia w okresie poprzedzającym zawieszenie 

działalności szkoły, a także zachowanie ucznia w okresie nauki na odległość, a zwłaszcza 

jego systematyczności i aktywności w realizacji zleconych form nauki.  

7. Przy ocenianiu zachowania można wziąć również pod uwagę kulturę korespondencji, którą 

odznacza się uczeń - tj. sposób w jaki formułuje wiadomości elektroniczne do nauczycieli 

(np. z zachowaniem odpowiednich form grzecznościowych).  

8. W trakcie nauczania zdalnego z wykorzystaniem chociażby wideokonferencji można wziąć 

pod uwagę zachowanie ucznia w trakcie prowadzenia przez nauczyciela lekcji - np. czy 

przeszkadza nauczycielowi oraz innym uczniom w trakcie wypowiedzi 

 

§ 16b. 

 

Ustala się następujące rodzaje nagród: 

1) Nagrody śródroczne - odczytanie na ogólnym zebraniu rodziców i uczniów ustnej 

pochwały udzielonej przez Dyrektora Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej za bardzo 

dobre wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie; 

2) Nagrody końcowe: 

a) uczeń klasy IV – VIII, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 

z wyróżnieniem lub kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem. Uczeń otrzymuje 

świadectwo szkolne z wyróżnieniem oraz nagrodę rzeczową wręczoną podczas uroczystości 

zakończenia roku szkolnego, 

b) uczeń klasy IV - VIII na wniosek wychowawcy klasowego otrzymuje dyplom uznania 

lub list pochwalny do rodziców, 

c) uczniowie klas I - III na zakończenie roku szkolnego mogą uzyskać nagrodę rzeczową, 

jeżeli ich osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie zostały określone na poziomie pełnym, 

d) uczniowie klas I - III wyróżniający się aktywnością i osiągnięciami szkolnym otrzymują 

listy pochwalne do rodziców lub dyplomy gratulacyjne, 

e) za osiągnięcia sportowe, artystyczne, prace w Radzie Uczniów, wzorową frekwencję uczeń 

może otrzymać dyplom uznania lub nagrodę rzeczową. 
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§ 16c. 

 

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

1a. Ustalając ocenę klasyfikacyjną nauczyciel zobowiązany jest brać pod uwagę frekwencję 

ucznia od początku roku szkolnego. W trakcie kształcenia na odległość nauczyciel 

zobowiązany jest wziąć pod uwagę także możliwości ucznia w zakresie korzystania ze 

sprzętu elektronicznego, sytuację domową i rodzinna itd. 

2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

5. Wniosek ucznia lub jego rodziców o egzamin klasyfikacyjny powinien być złożony 

w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły najpóźniej na 3 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej. 

6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok nauki oraz 

spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a egzaminy 

klasyfikacyjne z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego mają 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

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 zachowania. 

 

§ 16d. 

 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 

w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych 

lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w terminie wyznaczonym przez dyrektora 

szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami przy czym nie może to być termin 

późniejszy niż przedostatni dzień zajęć edukacyjnych w danym roku (półroczu) szkolnym. 

2a. Jeżeli nie ma żadnych przeciwskazań ani przeszkód egzamin klasyfikacyjny może być 

przeprowadzony zdalnie (za pomocą środków komunikacji elektronicznej). 

3. Zadania egzaminacyjne ustala egzaminator. Stopień trudności zadań powinien być 

zróżnicowany. 

4. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, 

rodzice ucznia. 
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5. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

7) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

5a. W przypadku egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej protokół 

wypełnia się zdalnie. 

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

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

przez Dyrektora Szkoły. 

7. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

lub realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

9. 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. 

10. 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; 

 

§ 16e. 

 

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 przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych. 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która: 
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1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych - 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz 

ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku roczne oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

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

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

się z uczniem i jego rodzicami. 

4. W skład komisji wchodzą:  

1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły – albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same 

lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący 

komisji; 

b) wychowawca oddziału; 

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

e) przedstawiciel Rady Rodziców; 

f) pedagog; 

g) psycholog. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracach 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

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

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

(śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) zadania sprawdzające, 

d) ustaloną ocenę klasyfikacyjną, 

e) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, 

f) imię i nazwisko ucznia; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
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a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem, 

e) imię i nazwisko ucznia. 

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

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

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 

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

przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca sierpnia. 

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny z zajęć 

edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

12. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

13. 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. 

 

§ 16f. 

 

1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję 

do klasy programowo wyższej. 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia 

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić 

o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy 

oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia 

po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do 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 klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych 

w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej. Uczeń, który nie spełnił tych warunków, nie otrzymuje promocji i powtarza 

tę samą klasę. 

5. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, 

w porozumieniu z rodzicami. 
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§ 16g. 

 

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

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się 

w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły 

w składzie: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same 

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

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

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

2) imię i nazwisko ucznia; 

3) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

4) termin egzaminu poprawkowego; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

14. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego 

odpowiedziach ustnych oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

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

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

16. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę 

(z zastrzeżeniem ust.15). 

17. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz 

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, 

że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 

programowo wyższej. 

18. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna. 
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§ 16h. 

 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli: 

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

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie szóstej oraz roczne oceny 

klasyfikacyjne z tych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej; 

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

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

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania. 

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanym lub 

znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, 

uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami. 

 

§ 16i. 

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) (uchylony) 

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 
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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. 

9. Dla uczniów-cudzoziemców niedostatecznie znających język polski, polską kulturę i 

tradycję oraz krótko uczęszczających do polskiej szkoły wprowadzono ułatwienia polegające 

na m.in. na przygotowaniu arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do potrzeb ucznia, 

któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu oraz 

na wykorzystaniu na egzaminie odpowiednich środków dydaktycznych (np. słownika 

dwujęzycznego) oraz odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie 

egzaminów. 

 

§ 17. 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom; 

8) udział ucznia w wolontariacie. 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy czwartej, ustala 

się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

3. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 

zachowania są ocenami opisowymi i umieszczane są w arkuszu oceny opisowej. 

4. W przypadku uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym, śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową. 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 publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
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§ 17a. 

 

1. Ocenę zachowania uczniów ustala wychowawca klasy. 

2. Przy ustalaniu tej oceny wychowawca uwzględnia: 

1) opinię zespołu klasowego; 

2) opinię nauczycieli; 

3) opinię ocenianego ucznia; 

4) uwagi pracowników obsługi; 

5) wybitne osiągnięcia ucznia, np. udział w konkursach przedmiotowych, zawodach 

sportowych itp.; 

6) udział w życiu klasy i szkoły. 

3. W szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach wychowawca może odstąpić 

od uwzględnienia jednej z kategorii wg których ustalana jest ocena zachowania. 

 

§ 17b. 

 

1. Wychowawca jest obowiązany zapoznać z kryteriami i zasadami ustalania oceny 

zachowania: 

1) uczniów - na godzinie wychowawczej; 

2) rodziców - na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym. 

2. Na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zabraniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca klasy ma obowiązek poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej 

śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. W przypadku nieobecności ucznia 

w szkole jest on poinformowany o ocenie po powrocie na zajęcia. Rodzice informowani 

są w formie ustalonej przez wychowawcę. 

3. O przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie nagannej zachowania wychowawca klasy jest 

zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc przed śródrocznym i rocznym 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

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

jest ostateczna, z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzenia procedury odwoławczej, 

dotyczącej tylko oceny rocznej.  

 

§ 17c. 

 

1. Kryteria ocen: 

Zachowanie ucznia ocenia się w ośmiu kategoriach opisowych oznaczonych cyframi od 1 

do 8. Zadaniem wychowawcy jest wybranie w kolejnych kategoriach, spośród 

poszczególnych zapisów, tego zdania, które najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii: 

wychowawcy (ew. innych nauczycieli), uczniów, członków społeczności szkolnej. Cyfra przy 

wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii. Suma 

punktów zamieniona jest na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach końcowych 

paragrafu. 
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1) Stosunek do nauki: w stosunku do swoich możliwości i innych uwarunkowań, uczeń 

osiąga wyniki; 

a) 4 – maksymalne, 

b) 3 - dość wysokie, 

c) 2 – przeciętne, 

d) 1 - raczej niskie, 

e) 0 - zdecydowanie zbyt niskie; 

2) Frekwencja: łączna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień; 

a) 4 - jest równa zeru, 

b) 3- nie przekracza 20 godzin, 

c) 2 - nie przekracza 30 godzin, 

d) 1 - nie przekracza 40 godzin, 

e) 0 - jest większa od 40 godzin; 

3) Takt i kultura w stosunkach z ludźmi; 

a) 4 - uczeń wyróżnia się na tle klasy taktem i kulturą osobistą wobec wszystkich 

pracowników szkoły, uczniów, a także w swoim otoczeniu. Prezentuje taką postawę 

na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę oraz poza nią, 

b) 3- ucznia cechuje zwykle kultura i takt wobec dorosłych i kolegów, 

c) 2 - zdarzyło się (1 - 2 razy), że uczeń zachował się nietaktownie lub nie zapanowawszy 

nad emocjami użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie czy dyskusji, 

d) 1 - uczeń często bywa nietaktowny, używa wulgaryzmów w rozmowach i w dyskusjach, 

e) 0 - uczeń zazwyczaj jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny i nie stara się 

poprawić tego stanu rzeczy; 

4) Dbałość o czystość i higienę osobistą: 

a) 4 - uczeń dba o swoją czystość, wygląd i ubranie, zachowuje porządek w miejscu pracy 

i nauki, 

b) 3- zdarzyło się (1 - 2 razy), że wygląd ucznia lub zachowanie przez niego higieny budziło 

zastrzeżenia; 

c) 2 - kilkakrotnie zwracano uczniowi uwagę na niedostateczną dbałość o higienę; 

d) 1 - uczniowi często trzeba przypominać o potrzebie dbałości o higienę i porządek 

w miejscu pracy, 

e) 0 - uczeń nie dba o higienę codzienną, porządek w miejscu pracy i nauki, nie reaguje 

na zwracane mu uwagi; 

5) Sumienność i poczucie odpowiedzialności: uczeń dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot 

książek do biblioteki, dostarczanie usprawiedliwień), wywiązuje się z powierzonych mu prac 

i zadań oraz obowiązków wynikających z niniejszego statutu, w tym obowiązku noszenia 

jednolitego stroju szkolnego; 

a) 4 - zawsze się wywiązuje, 

b) 3- zwykle się wywiązuje, 

c) 2 - zdarza się, że nie, 

d) 1 - często się nie wywiązuje, 

e) 0 - zwykle, nie wywiązuje się; 

6) Postawa moralna i społeczna: 
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a) 4 - w codziennym życiu szkoły uczeń wykazuje się uczciwością. Zawsze reaguje 

na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych, szanuje pracę swoją 

i innych, szanuje mienie publiczne i własność prywatną, chętnie pomaga kolegom, jest 

aktywny w działaniach na rzecz szkoły i zespołu klasowego, 

b) 3 - uczeń zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się nie 

uchybiać godności własnej i innych, szanuje pracę swoją i innych oraz mienie publiczne 

i prywatne, daje się zaangażować w prace na rzecz szkoły i zespołu klasowego, 

c) 2 - zdarzyło się (kilka razy), że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości 

w stosunkach międzyludzkich lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła, uchybił godności 

własnej lub innej osoby, nie wykazał dostatecznego szacunku dla pracy czy innych, naraził 

na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne lub prywatne, uchylał się od prac na rzecz 

zespołu, 

d) 1 - uczeń w swym postępowaniu często łamie zasady uczciwości, zwykle nie reaguje 

na przejawy zła, nie ma skłonności do poszanowania godności własnej i innych członków 

szkolnej społeczności, nie wykazuje szacunku dla pracy lub własności, niechętnie odnosi 

się do próśb o pomoc, często unika pracy na rzecz zespołu lub w jego składzie, 

e) 0 - postępowanie ucznia jest zwykle sprzeczne z zasadą uczciwości, uczeń jest obojętny 

na przejawy zła, nie szanuje godności własnej i innych, nie widzi potrzeby poszanowania 

pracy i mienia, odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób 

czy zespołu; 

7) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.  

a) 4 - uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące 

zagrożenia; wykazuje postawę asertywną wobec nałogów i uzależnień, 

b) 3 - zdarzyło się (1 - 2 razy), że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

własnego lub innych, zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował na zwróconą mu uwagę, 

c) 2 - czasami (kilkakrotnie) trzeba zwracać uczniowi uwagę na to, że jego zachowanie może 

spowodować (lub powoduje) zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia jego samego lub innych 

osób, niekiedy lekceważy takie zagrożenia, ale reaguje na zwracane mu uwagi, 

d) 1 - często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub uczeń często lekceważy 

niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag, 

e) 0 - zachowanie ucznia zwykle stwarza zagrożenie, uczeń lekceważy niebezpieczeństwo 

i nie reaguje na zwracane mu uwagi; ulega nałogom i uzależnieniom. 

2. Ustalenia końcowe dotyczące zasad wystawiania ocen: 

1) uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 punktów, nie może mieć oceny wyższej 

niż "dobre"; 

2) w innych przypadkach sumuje się otrzymane punkty i przy ustalaniu oceny stosuje się 

poniższą tabelę: 

 

Łączna liczba punktów Ocena całościowa 

26-28 wzorowe 

21-25 bardzo dobre 

16-20 dobre 

11-15 poprawne 
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5-10 nieodpowiednie 

0 - 4 naganne 

 

 

Rozdział 5 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§ 18. 

 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego 

klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad 

funkcjonowania szkoły.  

3. W sytuacji ograniczenia funkcjonowania szkoły, komunikacja pomiędzy organami 

prowadzona jest drogą elektroniczną. 

 

§ 19. 

Kompetencje i zadania dyrektora szkoły 

 

1. Dyrektor Szkoły: 

1) kieruje całokształtem działań szkoły, a w szczególności: 

a) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

b) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, 

c) w wykonywaniu swoich działań współpracuje z Radą Pedagogiczną, uczniami i ich 

rodzicami, 

d) opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne szkoły tj.: arkusz organizacyjny 

szkoły, kalendarz szkolny, harmonogram uroczystości, roczny przydział czynności, 

tygodniowy rozkład zajęć, harmonogram dyżurów międzylekcyjnych nauczycieli, plan 

nadzoru pedagogicznego, 

e) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza i innowacyjna, lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

f) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia, 

g) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole, 

h) organizuje zajęcia dodatkowe, 

i) współpracuje z osobami/instytucjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

uczniami,  
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j) organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego szkołę 

i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, 

k) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność 

przetwarzania danych osobowych przez szkołę z przepisami o ochronie danych osobowych, 

l) na wniosek rodziców ucznia i w porozumieniu z organem prowadzącym, umożliwia 

uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, realizację zajęć 

indywidualnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w 

indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając zalecenia 

zawarte w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania; 

2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej: 

a) przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej; 

b) wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych przez Radę Pedagogiczną niezgodnych 

z prawem, zawiadamiając o tym organ prowadzący i kuratorium oświaty; 

3) jest organem administracji oświatowej: 

a) decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły bądź odroczeniu obowiązku 

szkolnego, 

b) może zezwolić na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą; 

c) zezwala na indywidualny program lub tok nauki, 

d) zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub ich części na podstawie opinii 

lekarskiej, 

e) organizuje nauczanie indywidualne dla ucznia, 

f) decyduje o objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami 

specjalistycznymi; 

4) odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły: 

a) ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz przypadku braku porozumienia 

w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców:  

− zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach 

danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, 

− materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym, 

b) podaje corocznie w terminie do zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym 

zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych 

obowiązujących w danym roku szkolnym, 

c) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów 

edukacyjnych, ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane 

z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami, 

d) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami 

na terenie szkoły, 

e) na podstawie ramowego planu nauczania ustala szkolny plan nauczania, 

f) może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo-zadaniowe; powołuje przewodniczących tych zespołów; 

5) wspomaga rozwój zawodowy nauczyciela: 

a) zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, 

b) zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli, 
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c) ocenia pracę nauczyciela, 

d) opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

e) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

6) sprawuje nadzór pedagogiczny, w ramach którego: 

a) kontroluje: 

- przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, 

- przebieg procesów kształcenia i wychowania w szkole oraz efekty działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, 

b) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: 

- diagnozę pracy szkoły, 

- planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia 

zawodowego, 

- prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad; 

7) jest pracodawcą i kierownikiem zakładu pracy: 

a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych,  

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

szkoły, 

c) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych 

szkoły, 

d) organizuje pracę w szkole, opracowuje regulamin pracy, 

e) opracowuje projekt arkusza organizacyjnego szkoły, 

f) opracowuje projekt planu finansowego szkoły, 

g) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie, 

h) właściwie gospodaruje mieniem szkoły, 

i) stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w szkole; 

8) Dyrektor reprezentuje szkołę na zewnątrz; 

9) Dyrektor ogłasza jednolity tekst Statutu; 

10) Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez 

wizytatora) jest obowiązany powiadomić: 

a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń, 

b) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji; 

11) Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego: 

a) ustala długość przerw międzylekcyjnych; 

b) organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły; 

12) Dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, za zgodą organu prowadzącego, jeżeli na 

danym terenie wystąpiły zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. O zawieszeniu 

zajęć organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

2. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i prowadzenia zajęć na 

odległość Dyrektor: 

1) utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego w celu bieżącego 

monitorowania sytuacji związanej z wdrożeniem kształcenia na odległość; 
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2) informuje organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny o problemach oraz 

trudnościach wynikających z wdrażania zdalnego nauczania; 

3) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym alternatywne formy kształcenia w 

przypadku braku możliwości kształcenia na odległość w stosunku do niektórych uczniów; 

4) na bieżąco koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami, uwzględniając 

potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów; 

5) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informacje o sposobie i trybie realizacji 

zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania; 

6) ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do 

zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz na zajęciach realizowanych w formach 

pozaszkolnych; 

7) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalania 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu 

ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty, a także warunków i sposobu zaliczania zajęć realizowanych w formach 

pozaszkolnych; 

8) ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty; 

9) wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, 

w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać; 

10) zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji; 

11) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania 

3. W trakcie prowadzenia kształcenia na odległość Dyrektor Szkoły ustala z nauczycielami 

tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: 

1) równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu; 

2) zróżnicowanie tych zajęć; 

3) możliwości psychofizyczne ucznia; 

4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia; 

5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

4. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając 

potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów. 

 

§ 19a. 

(uchylony) 

 

§ 20. 

Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej 

 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
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3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole 

po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;  

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów; 

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

zewnętrznego, w celu doskonalenia pracy szkoły.  

2. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

1) przyznanie nagrody przez kuratora oświaty dla Dyrektora Szkoły; 

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

3) projekt planu finansowego szkoły składany przez Dyrektora; 

4) zezwolenie na indywidualny tok lub indywidualny program nauki; 

5) szkolny zestaw programów nauczania; 

6) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień; 

7) kandydatury na stanowisko Dyrektora Szkoły; 

8) bez konkursowe powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły przez organ prowadzący; 

9) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

10)  propozycje zespołów nauczycieli dotyczących zestawu podręczników lub materiałów 

edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego rocznika przez co najmniej 

cykl edukacyjny i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach 

w danym roku szkolnym; 

11) wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych umieszczonych w szkolnym planie 

nauczania. 

3. Rada Pedagogiczna wnioskuje: 

1) o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Szkoły; 

2) do Dyrektora Szkoły w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych. 

4. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmiany; 

2) wykonuje zadania Rady Szkoły; 

3) uchwala regulamin swojej działalności; 

4) w uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub Rady 

Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym 

zestawie podręczników, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku 

szkolnego; 

5) Rada Pedagogiczna ponadto ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru 

pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły. 

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

w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu 

rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.  

6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

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

członków rady pedagogicznej.  



 45 

7. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.  

8. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 

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

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły 

9. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

9a. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków. 

9b. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami 

pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem 

kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

10. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 2 o wynikach 

klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły. W przypadku gdy dyrektor szkoły 

nie podejmie rozstrzygnięcia, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga 

nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę. 

11.  Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich 

szkoły, podpisuje odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ 

prowadzący szkołę. 

12. W uzasadnionych przypadkach zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowanie 

zdalnie, z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej. 

13. W takim przypadku głosowanie członków Rady Pedagogicznej może odbywać się w 

formie: 

1) wiadomości e-mail przesłanej przez nauczyciela z wykorzystaniem skrzynki elektronicznej 

służbowej wskazanej przez nauczyciela; 

2) głosowania przez podniesie ręki w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej organizowanych 

w formie videokonferencji. 

14. Nie przeprowadza się głosowań tajnych podczas posiedzeń zdalnych zorganizowanych za 

pomocą przyjętych środków komunikacji elektronicznej. 

 

§ 21. 

Kompetencje i zadania Rady Rodziców 

 

1. Rodzice uczniów mają prawo do wyłonienia swojej reprezentacji – Rady Rodziców. 

2. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie 

działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie 

do innych organów szkoły w tym zakresie. Szczególnym celem jest działanie na rzecz 

opiekuńczo-wychowawczej funkcji szkoły. 

3. Rada Rodziców działa na podstawie własnego regulaminu.  

4. Kompetencje Rady Rodziców: 

1) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny; 
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2) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły; 

3) opiniuje projekt planu finansowego składany przez Dyrektora Szkoły; 

4) opiniuje propozycję Dyrektora Szkoły zawierającą zestaw podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym; 

5) opiniuje ocenę pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego oraz oceny 

pracy; 

6) wydaje opinię w sprawie dodatkowych zajęć edukacyjnych umieszczonych w szkolnym 

planie nauczania; 

7) występuje do Dyrektora Szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę 

oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach szkoły 

8) może wnioskować o ocenę pracy nauczyciela; 

9) oddziałowa rada rodziców w I etapie edukacyjnym może wnioskować o pozostawienie 

zwiększonego stanu liczebnego, jeśli nowi uczniowie dojdą w czasie trwania roku szkolnego; 

10) opiniuje decyzję Dyrektora Szkoły dotyczącą działania w szkole: wolontariuszy, 

stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

5. W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania i 

wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji 

zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie 

zdrowia uczniów. 

 

§ 22. 

Kompetencje i zadania Samorządu Uczniowskiego 

 

1. W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej „Samorządem”. Samorząd tworzą 

wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu 

są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Rada Uczniów przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski 

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

realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak; 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 

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

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

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej oraz współredagowania szkolnej strony 

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu 

z Dyrektorem Szkoły; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

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

wolontariatu. 

4a. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest 

koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez 

zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. 

5. W szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu. 

 

§ 23. 

Zasady współdziałania Organów Szkoły 

 

1. Wszystkie organy szkoły współpracują ze sobą, kierując się nadrzędnym dobrem szkoły. 

2. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego 

szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich 

kompetencji. 

3. Rodzice i uczniowie mogą przedstawiać wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje 

reprezentacje: Radę Rodziców i Radę Uczniów. 

4. Rada Rodziców i Rada Uczniów przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły 

lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń 

tych organów. 

5. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych zebraniach zainteresowanych organów, 

a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji, 

w terminie 7 dni. W miarę potrzeb organizowane są wspólne zebrania i konsultacje 

reprezentacji poszczególnych organów szkoły. 

6. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych 

lub planowanych działaniach i decyzjach. 

7. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do składania sprawozdań ze swojej działalności: 

1) Dyrektor Szkoły na zebraniach Rady Pedagogicznej; 

2) Rada Rodziców na ogólnym zebraniu rodziców; 

3) Rada Uczniów na ogólnym zebraniu uczniów. 

8. Przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Uczniów mają prawo do uczestniczenia 

w zebraniach Rady Pedagogicznej na wniosek przewodniczącego Rady lub jej członków. 

9. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego 

klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad 

funkcjonowania szkoły. W sytuacji ograniczenia funkcjonowania szkoły komunikacja 

pomiędzy organami prowadzona jest drogą elektroniczną. 

 

§ 24. 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami 

 

1. Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. 
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2. Organizatorem i kierownikiem współdziałania rodziców jest wychowawca oddziału. 

3. Szkoła zachęca do współpracy rodziców w realizacji zadań programowych (udział 

w zajęciach edukacyjnych i wychowawczych: np. wycieczki, dyskoteki, imprezy szkolne 

i klasowe itp.). 

4. Rodzice mają prawo: 

1) znać statut szkoły w tym szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego; 

2) występować wraz z uczniami z wnioskiem o zmianę wychowawcy oddziału; 

3) do dyskrecji we wszystkich sprawach dotyczących ich dzieci; 

4) do zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi w danej 

klasie i szkole oraz przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów; 

5) do uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów 

i przyczyn trudności w nauce; 

6) do uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci; 

7) do wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Szkoły opinii na temat pracy nauczycieli 

i szkoły; 

8) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych; 

9) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi 

prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły. 

5. Rodzice współpracują z wychowawcą, udzielając mu wszelkich niezbędnych informacji 

o ich dziecku. 

6. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów 

i rodziców oraz zebrań. 

7. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji 

nie może być mniejsza niż 2 razy w półroczu. 

8. Rodzice uczestniczą w zebraniach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału 

w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą 

oddziału w innym terminie. 

8a. W uzasadnionych przypadkach spotkania z rodzicami mogą odbywać się za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

9. Prawną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia mienia szkolnego wyrządzone przez 

dzieci określają ogólne normy postępowania cywilnego. Za szkody wyrządzone przez dzieci 

do 13 roku życia w czasie pobytu dziecka w szkole ponosi personel szkoły, zobowiązany do 

nadzoru nad uczniem. Zgodnie z artykułem 426 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny. 

Oczywiście, jeżeli rodzice poczuwają się do odpowiedzialności i chcą naprawić szkodę, mogą 

to uczynić i nie ma przeszkód, aby szkoła przyjęła z ich strony odpowiednie świadczenie. 

 

§ 25. 

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole 

 

1. Konflikt pomiędzy nauczycielem, a uczniem. 

1) w sprawach konfliktowych orzekają w pierwszej instancji: 

a) wychowawca oddziału – dla nauczycieli uczących w danym oddziale; 

b) Dyrektor Szkoły – dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w szkole; 
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2) od orzeczenia Dyrektora Szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego; 

3) odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni 

od daty orzeczenia Dyrektora Szkoły. 

2. Konflikty pomiędzy nauczycielami: 

1) postępowanie prowadzi Dyrektor Szkoły; 

2) w wypadkach nierozstrzygnięcia na wniosek Dyrektora Szkoły postępowanie wszczyna 

Rada Pedagogiczna nie później niż po upływie 14 dni; 

3) od decyzji Rady Pedagogicznej może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego 

szkołę. 

3. Konflikt pomiędzy Dyrektorem Szkoły, a nauczycielami rozpatruje w pierwszej kolejności 

Rada Pedagogiczna, a następnie na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący 

szkołę. 

4. Konflikt pomiędzy rodzicami, a innymi organami szkoły: 

1) postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Szkoły, a następnie Rada 

Pedagogiczna lub Rada Rodziców; 

2) w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania 

do organu prowadzącego szkołę. 

5. Rozwiązanie konfliktu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron. 

 

§ 25a. 

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 działające w środowisku lokalnym, a w szczególności organizacje 

harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i 

wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej 

szkoły. 

1a. Współpraca szkoły ze stowarzyszeniem:  

1) pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz uczniów;  

2) wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą szkoły;  

3) umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów uczniowskich  

4) wpływa na integrację uczniów  

5) wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki; 

6) wpływa na wzajemny rozwój oraz na rozwój uczniów. 

2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców.  

3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 

harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej. 

 

§ 25b. 

Organizacja wolontariatu szkolnego  

 



 50 

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. 

2a. 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. 

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. 

 

Rozdział 6 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 26. 

 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

§ 27. 

 

„Kalendarz” roku szkolnego przygotowany przez Dyrektora Szkoły powinien być podany 

uczniom i rodzicom w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego i powinien zawierać 

terminy: rozpoczynania zajęć, przerw w nauce, zebrań klasyfikacyjnych Rady Pedagogicznej 

oraz odwoływania się od ustalonych stopni i ocen. 

 

§ 28. 

 

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

arkusz organizacyjny szkoły opracowany do 21 kwietnia każdego roku przez Dyrektora 

Szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, zatwierdzony przez organ prowadzący 

szkołę do 29 maja danego roku. 

2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się informacje zgodnie z Rozporządzeniem 

MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i 

publicznych przedszkoli. 
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§ 29. 

 

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

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych określonych planem nauczania. 

2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 

25 uczniów. 

3. Jeżeli do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, w okresie od rozpoczęcia do 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zostanie przyjęty z urzędu uczeń 

zamieszkały w obwodzie tej szkoły, dyrektor może: 

1) zwiększyć liczbę uczniów w danym oddziale powyżej liczby 25, nie więcej jednak niż o 2, 

albo; 

2) podzielić dany oddział za zgodą organu prowadzącego oraz po poinformowaniu rady 

oddziałowej, o której mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo oświatowe 

4. Jeżeli w przypadku określonych w ust. 3 liczba uczniów w oddziale zwiększy się o więcej 

niż 2 uczniów, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział. 

4a. Liczba uczniów w oddziale klas I - III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

5. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

6. 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 lub specjalistów; 

2) uchylony; 

3) lub pomoc nauczyciela. 

 

§ 30. 

 

1. Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez 

Dyrektora Szkoły zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym przy uwzględnieniu 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

2. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia: 

1) równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; 

3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w 

ciągu dnia. 

3. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego: 

1) ustala długość przerw międzylekcyjnych; 

2) organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły 
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§ 30a. 

 

1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień, zainteresowań dyrektor 

szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w pkt. 1 może być udzielone po upływie co najmniej jednego 

roku, a w uzasadnionych przypadkach jednego okresu nauki ucznia w szkole. 

3. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić: 

1) rodzice ucznia; 

2) wychowawca oddziału lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia (za zgodą 

rodziców). 

4. Wniosek składa się za pośrednictwem wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego 

ucznia. 

5. Wychowawca oddziału lub inny nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4 przekazuje wniosek 

dyrektorowi szkoły dołączając swoją opinię o predyspozycjach, potrzebach i możliwościach 

ucznia. Opinia powinna zawierać także informacje o osiągnięciach ucznia. 

6. Do wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki powinien być dołączony projekt 

programu, który ma realizować uczeń. 

7. Dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt. 6 jest zobowiązany 

zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 8. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki nie udziela się: 

1) w przypadku negatywnej opinii rady pedagogicznej lub poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 

2) jeżeli indywidualny program, który ma być realizowany przez ucznia, nie sprzyja 

ukończeniu szkoły w skróconym czasie. 

9. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji. 

10. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udziela się na czas nie krótszy niż 

jeden rok szkolny. 

11. Zezwolenie na indywidualny tok lub program nauki wygasa w przypadku: 

1) uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu klasyfikacyjnego; 

2) złożenie przez ucznia lub jego rodziców oświadczenia o rezygnacji z indywidualnego 

programu lub toku nauki. 

12. Uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki, dyrektor 

w porozumieniu z radą pedagogiczną wyznacza nauczyciela opiekuna i ustala zakres jego 

obowiązków a w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż godzinę 

tygodniowo i nie przekraczającą 5 godzin miesięcznie. 

13. Decyzję w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki należy każdorazowo 

odnotować w arkuszu ocen. 

 

§ 30b. 

 

1. Uczniom z zaburzeniami rozwoju, uczniom niepełnosprawnym intelektualnie lub 

przewlekle chorym szkoła umożliwia wypełnienie obowiązku szkolnego w formie nauczania 

indywidualnego, specjalnego, zajęć rewalidacyjnych. 
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2. O potrzebie zapewnienia uczniowi wyżej wymienionej formy spełniania obowiązku orzeka 

poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Szkoła organizuje je na wniosek rodziców ucznia 

i zaświadczenia lekarskiego. 

3. Decyzję o nauczaniu indywidualnym, specjalnym i rewalidacji podejmuje dyrektor szkoły 

na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej. 

4. Tygodniowy wymiar godzin wymienionych form spełniania obowiązku szkolnego regulują 

odrębne przepisy. 

5. Zajęcia wymienionych form spełniania obowiązku szkolnego należy realizować 

co najmniej w ciągu 3 dni w tygodniu. 

6. Realizację wymienionych w ust.1 form kształcenia powierza się nauczycielowi 

z odpowiednimi do rodzaju zajęć kwalifikacjami. 

7. Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym i specjalnym ujęty jest w ewidencji danego 

oddziału klasy, klasyfikowany i promowany wraz z innymi uczniami. 

8. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia i w porozumieniu z organem prowadzącym, 

umożliwia uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

realizację zajęć indywidualnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając 

zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.  

 

§ 30c. 

 

1. W przypadku ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować 

zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, 

dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, organizuje dla tego ucznia zajęcia na terenie szkoły: 

1) w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub  

2) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

 – o ile jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie 

szkoły oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu 

lub zdrowiu ucznia. 

2. W przypadku ucznia, który z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, 

dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, może zorganizować dla tego ucznia zajęcia na terenie 

szkoły: 

1) w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub  

2) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

 – o ile jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie 

szkoły oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu 

lub zdrowiu ucznia. 

3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwe zapewnienie 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły, dyrektor, w porozumieniu z 

organem prowadzącym, może zorganizować dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 i 2, zajęcia 

na terenie innej, wskazanej przez organ prowadzący, szkoły. 
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§ 31. 

 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 

kształcenia ogólnego; 

2) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu 

kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

5) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego; 

6) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

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

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

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

tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 

2. W szkole na życzenie rodziców organizuje się nauczanie religii lub etyki. Życzenie 

uczestnictwa w zajęciach religii lub etyki wyraża się w formie jednorazowego oświadczenia 

woli. Po złożeniu oświadczenia uczestnictwa udział w zajęciach religii lub etyki jest 

obowiązkowy. 

3. Lekcje religii organizowane są dla grupy nie mniej niż 7 uczniów. 

4. Szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę 

lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z lekcji religii lub etyki w szkole. 

 

§ 31a. 

 

W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

dyrektor zapewnia każdemu uczniowi i rodzicom możliwość indywidualnych konsultacji z 

nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje uczniom i rodzicom informację o formie 

i terminach tych konsultacji. W miarę możliwości konsultacje te odbywają się w 

bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem. 

 

§ 32. 

 

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

1) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 

od 30 do 60 minut, zachowując ogólny czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć; 

2) Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III szkoły podstawowej ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym 

rozkładzie zajęć oraz uwzględniając terminy zajęć ruchowych uczniów z innym nauczycielem 

uczącym w tej klasie. 
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§ 33. 

 

1. Oddział liczący powyżej 24 uczniów należy dzielić na grupy na zajęciach z języków 

obcych nowożytnych i informatyki..  

2. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VIII prowadzone są w grupach liczących 

26 uczniów w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie 

albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. 

3. Obowiązkowe zajęcia z informatyki i z języków obcych nowożytnych prowadzone 

są w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów, przy 

podziale na grupy uwzględnia się liczbę stanowisk komputerowych w pracowni 

komputerowej lub stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego. 

 

§ 33a. 

 

1. Zajęcia w szkole zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:  

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych,  

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z 

uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,  

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,  

4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż 

określone w pkt 1–3 – w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz w 

przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11. 

2. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, na okres powyżej dwóch dni 

dyrektor szkoły organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć, 

o którym mowa w ust. 1. 

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane będą z 

wykorzystaniem:  

1) materiałów i funkcjonalnych, zintegrowanych platform edukacyjnych udostępnionych i 

rekomendowanych przez MEN;  

2) materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i 

Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych; 

3) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii; 

4) platform edukacyjnych oraz innych materiałów wskazanych przez nauczyciela, w tym: 

podręczników, kart pracy, zeszytów oraz zeszytów ćwiczeń. 

4. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, o których mowa w ust. 2, dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego 

i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może odstąpić 

od organizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, o których mowa w ust. 2. 
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6. Komunikacja nauczyciel - uczeń lub nauczyciel - rodzic odbywać się będzie: 

1) za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz strony Internetowej szkoły, 

2) drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms, 

3) drogą mailową lub na zamkniętej grupie Faceeboka, Massengera lub innych 

komunikatorów założonych na potrzeby edukacji zdalnej,  

4) poprzez aplikacje umożliwiające przeprowadzenie videokonferencji. 

7. Nauczanie zdalne odbywać się powinno zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

8. Nauczyciele powinni realizować podstawę programową wg planów nauczania, z 

możliwością ich modyfikacji niezbędną do przyjętych metod i form pracy nauki na odległość. 

9. Podczas planowania zajęć nauczyciele zobowiązani są do realizowania treści z podstawy 

programowej. Planując jednostkę lekcyjną powinni uwzględnić przepisy BHP oraz potrzeby i 

ograniczenia psychofizyczne uczniów, w tym skierowanych do kształcenia specjalnego. 

9. Sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność poszanowania sfery 

prywatności ucznia oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki: 

1) udział ucznia w nauczaniu zdalnym jest obowiązkowy. Potwierdzeniem obecności ucznia 

na zajęciach jest wpis w dzienniku elektronicznym NZ;  

2) uczeń ma obowiązek aktywnego uczestniczenia w zajęciach online, punktualnego 

logowania się na lekcję oraz, na prośbę nauczyciela, pracy z włączoną kamerą; 

3) brak informacji zwrotnych od ucznia w czasie zajęć (brak odpowiedzi ustnych) jest 

równoznaczny z jego nieobecnością na zajęciach i zostaje odnotowany w dzienniku; 

4) przypadku uporczywego zakłócania lekcji online przez ucznia nauczyciel ma prawo 

zakończyć jego udział w zajęciach przed czasem. Zaistniały fakt nauczyciel odnotowuje w 

uwagach w dzienniku elektronicznym. Uczeń ma za zadanie do następnej lekcji uzupełnić i 

samodzielnie opracować omawiany materiał;  

5) nieobecność ucznia na lekcji online odnotowywana jest przez nauczyciela i wymaga 

usprawiedliwienia przez rodzica/pełnoletniego ucznia wg zasad określonych w statucie 

szkoły; polecaną formą usprawiedliwiania nieobecności jest moduł e-usprawiedliwienia. - 

brak usprawiedliwienia lub dostarczenie go po wyznaczonym terminie powoduje 

nieusprawiedliwienie nieobecności. 

6) uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek uzupełnienia materiału zgodnie z zapisami 

zawartymi w statucie szkoły;.  

7) uczeń ma obowiązek przestrzegania terminu i sposobu wykonania zleconych przez 

nauczyciela zadań, także kartkówek/ prac klasowych/ sprawdzianów/ itd.. Niedostosowanie 

się do tego obowiązku powoduje konsekwencje określone w statucie; 

8) rodzice ucznia informują nauczyciela przedmiotu o ewentualnych problemach 

technicznych przed upływem terminu wskazanego przez nauczyciela; 

 9) w celu skutecznego przesyłania pisemnych prac nauczyciel ustala z uczniami sposób ich 

przesłania: rekomenduje się korzystanie z usługi OneDrive, w dzienniku elektronicznym, 

aplikacji Teams lub poczty elektronicznej; 

10) w przypadku trudności z przekazaniem pracy drogą elektroniczną uczeń/rodzic ma 

obowiązek dostarczyć ją do sekretariatu szkoły i o zaistniałym fakcie poinformować 

nauczyciela przedmiotu: 
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a) jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego 

ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma 

umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób, 

b) jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego 

ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu 

wykonanie tych zadań w alternatywny sposób; 

11) w przypadku, gdy nauczyciel zamiast lekcji online zadaje uczniom pracę do 

samodzielnego wykonania, frekwencję zaznacza się następująco: jeśli uczeń odeśle wykonaną 

pracę nauczycielowi, nauczyciel wstawia uczniowi obecność, w przeciwnym wypadku 

nauczyciel ma prawo uznać, że uczeń był nieobecny na zajęciach; 

12) uczeń lub jego rodzic ma obowiązek kontrolowania swojego konta na e – dzienniku 

(informacje, poczta, zakładka zadania domowe) co najmniej raz dziennie zwłaszcza na 

zakończenie dnia ok. g. 16.00);  

13) uczeń ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu oraz 

stosowania się do zasad kulturalnego zachowania w sieci; 

14) nauczyciele zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpiecznego 

uczestnictwa w zdalnych zajęciach. 

 

§ 34. 

 

1. Każda planowana impreza szkolna musi być zgłaszana do Dyrektora Szkoły. Wycieczki 

szkolne są organizowane zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie organizowania 

wycieczek. 

2. W szkole jest obowiązek rejestrowania wyjść grupowych uczniów, które nie 

są wycieczkami. 

3. Rejestr wyjść grupowych prowadzi Dyrektor szkoły albo upoważniona przez niego osoba. 

4. Rejestr zawiera informacje określone odrębnymi przepisami, w szczególności podpisy 

opiekunów każdego wyjścia i podpis dyrektora.  

5. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

mogą być organizowane dla uczniów krajoznawstwo i turystyka, zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy, o ile nie jest zagrożone bezpieczeństwo 

lub zdrowie uczniów. 

 

§ 34a. 

 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 

wspierania prawidłowego rozwoju uczniów w Szkole wydawany jest posiłek w formie obiadu 

w formie cateringu. 

2. Jadalnia jest miejscem spożywania posiłków przez uczniów i pracowników szkoły. 

3. Korzystanie z posiłków jest dobrowolne i odpłatne. 

4. Zasady zachowania w jadalni oraz szczegółowy regulamin pracy jadalni określa odrębny 

Regulamin jadalni, umieszczony na tablicy ogłoszeń. 
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§ 35. 

 

Szkoła prowadzi bibliotekę, z której może korzystać całe środowisko lokalne, 

w szczególności: uczniowie, ich rodzice, pracownicy szkoły. Biblioteka szkolna jest 

interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-

wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy 

pedagogicznej oraz uczestniczącą w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji 

ustawicznej. 

 

§ 35a. 

 

1. Biblioteka jest instytucją kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały 

biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych). 

2. Rolą biblioteki szkolnej jest stworzenie warunków dostępu do informacji, wdrożenie 

do samodzielnego poszukiwania wiadomości oraz inspirowania do kreatywnego czytania 

po przez różne formy rozwijające zainteresowania zajęć czytelniczych, prowadzonych przez 

nauczyciela. 

3. Misją biblioteki jest zapobieganie analfabetyzmowi funkcjonalnemu, wdrażanie 

użytkowania do edukacji permanentnej, przygotowanie do twórczego uczestnictwa 

w społeczeństwie informacyjnym. 

 

§ 36. 

 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej zawarte są w regulaminie jej działalności. Wszystkie 

osoby korzystające z biblioteki szkolnej są zobowiązane do jego przestrzegania. 

 

§ 37. 

 

Biblioteka posiada oddzielne, samodzielne pomieszczenie umożliwiające gromadzenie, 

opracowywanie zbiorów, korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza 

bibliotekę, prowadzenie przysposobienia czytelniczo- informacyjnego uczniów. 

 

§ 38. 

 

Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych oraz 

po ich zakończeniu. Informacja o godzinach otwarcia umieszczona jest w widocznym 

miejscu. 

 

§ 39. 

 

1. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza obejmują: 

1) pracę pedagogiczną z czytelnikami poprzez: 

a) udostępnienie zbiorów, 
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b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych 

i tekstowych, 

c) rozmowy z czytelnikami, 

d) informowanie o nabytkach, wizualną propagandę książek, 

e) poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego doboru 

lektury i do jej planowania, 

f) udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizatorom potrzebnych 

im materiałów, 

g) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie informacji na zebranie 

Rady Pedagogicznej, 

h) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów, wyrabia i pogłębia nawyk 

czytania i uczenia się, m.in. poprzez: 

- spotkania z bibliotekarzem gminnej biblioteki publicznej, 

- czytanie dzieciom bajek, lektur, książek przez bibliotekarza, 

- prowadzenie akcji promujących czytelnictwo, konkursów wewnętrznych dla uczniów 

z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka; 

i)  organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną, m.in. 

poprzez: 

- informowanie o wydarzeniach kulturalnych w regionie, 

- prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa przez organizowanie 

wystaw i pokazów, 

- organizowanie konkursów czytelniczych, recytatorskich, literackich i p1astycznych, 

- aktywny udział w imprezach organizowanych przez placówki kulturalne gminy; 

k) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy, inne 

imprezy czytelnicze), umiejętności korzystania z informacji, 

l)  tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

2) prace organizacyjne poprzez: 

a) gromadzenie zbiorów w ramach posiadanych środków, a w związku z tym występowanie 

do organów szkoły w celu ich pozyskania, 

b) ewidencję zbiorów, 

c) opracowanie biblioteczne zbiorów (techniczne, klasyfikowanie, katalogowanie), 

d) selekcję i konserwację zbiorów, 

e) organizację warsztatu informacyjnego (wydzielanie księgozbioru podręcznego, 

prowadzenie katalogów), 

f) opracowanie rocznych planów działalności biblioteki, 

g) uczestniczenie w kontroli księgozbioru (skontrum), 

h) ponoszenie odpowiedzialności za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki, 

i) przyjmowanie i przekazywanie protokolarne biblioteki, 

j) organizację udostępniania zbiorów (ustalenie czasu otwarcia, zasad wypożyczania i zwrotu 

należności za zbiory zniszczone i zgubione przez czytelników, w miarę potrzeb wydzielanie 

kompletów książek do pracowni przedmiotowych, prowadzenie statystyki dziennej, 

okresowej i rocznej; 

3) Współudział w organizacji imprez kulturalnych organizowanych przez szkołę; 
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4) Zakres wykonywania obowiązków uzależniony jest od corocznego przydziału godzin. 

1a. Nauczyciel bibliotekarz jest współodpowiedzialny za tworzenie właściwych warunków 

do zarządzania informacją i wiedzą, prowadzenia edukacji czytelniczej i medialnej oraz 

wspomaganie procesu budowania jakości pracy szkoły. 

1b. Nauczyciel bibliotekarz jest zobligowany do systematycznego podnoszenia swoich 

kompetencji. 

2. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele: 

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów; 

2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji; 

3) wdrażanie do poszanowania książki; 

4) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym; 

5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych; 

6) współdziała z nauczycielami; 

7) rozwija życie kulturalne szkoły; 

8) wpieranie doskonalenia nauczycieli; 

9) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa; 

10) kultywowanie tradycji regionu, gminy, szkoły i biblioteki. 

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; 

9) Wykształcenie u uczniów umiejętności związanych z wyszukiwaniem, gromadzeniem, 

przetwarzaniem i tworzeniem informacji. 

4a. Biblioteka pełni funkcje: 

1) kształcąco-wychowawczą poprzez: 

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, 

b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, 

c) kształcenie kultury czytelniczej, 
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d) wdrażanie do poszanowania książki, 

e) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym; 

2) opiekuńczo-wychowawczą poprzez: 

a) współdziałanie z nauczycielami w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, 

w tym świetlicowych, 

b) wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych, 

c) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, 

d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce; 

3) kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego. 

4b. Biblioteka szkolna współpracuje z: 

1) uczniami; 

2) nauczycielami i wychowawcami; 

3) rodzicami; 

4) innymi bibliotekami. 

4c. W ramach swej działalności biblioteka szkolna może także nawiązać współpracę z: 

1) gminą; 

2) władzami lokalnymi; 

3) ośrodkami kultury; 

4) innymi instytucjami. 

4d. Zasady współpracy biblioteki z:  

1) uczniami:  

a) udostępnianie zbiorów do domu, w czytelni i na zajęcia lekcyjne,  

b) rozpoznawanie i wspieranie zainteresowań i potrzeb czytelniczych i literackich poprzez 

rozmowy indywidualne, ankiety, konkursy,  

c) informowanie o zbiorach, doradzanie,  

d) prowadzenie lekcji bibliotecznych i zajęć indywidualnych podczas odwiedzin uczniów 

w bibliotece,  

e) pomaganie uczniom w odrabianiu lekcji, poszukiwaniu potrzebnych informacji,  

f) opieka nad uczniami przebywającymi w czytelni;  

2) nauczycielami:  

a) udostępnianie zbiorów do domu, w czytelni i na zajęcia lekcyjne,  

b) konsultowanie tematyki i terminów lekcji bibliotecznych,  

c) informowanie o stanie czytelnictwa indywidualnego i klasowego,  

d) rozpoznawanie potrzeb nauczycieli poprzez rozmowy indywidualne i ankiety,  

e) informowanie o nowych zbiorach w bibliotece,  

f) współpraca z Radą Pedagogiczną (udział z zebraniach RP, udział w pracy WDN);  

3) rodzicami:  

a) udostępnianie zbiorów do domu i w czytelni,  

b) rozpoznawanie potrzeb w trakcie odwiedzin w bibliotece,  

c) informowanie o lekturach szkolnych, nowościach wydawniczych, wydawnictwach 

psychologiczno-pedagogicznych i dydaktycznych,  

d) nieodpłatne przyjmowanie książek z prywatnych zbiorów do księgozbioru szkolnego;  

4) innymi bibliotekami:  
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a) korzystanie z ofert, wymiana informacji i współdziałanie w organizowaniu przedsięwzięć 

(konkursy, warsztaty, wykłady i in.),  

b) uzupełnianie zasobów księgozbioru o brakujące pozycje na zasadach wypożyczania 

międzybibliotecznego.  

5. Szczegółowe zadania biblioteki określa regulamin biblioteki. 

 

§ 39a. 

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami 

ćwiczeniowymi w szkole 

 

1. 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. 

2. Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1. 

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 jednostce. 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 

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. 

6. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych określa dyrektor szkoły. 

 

§ 40. 

 

1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego. 

Oddział przedszkolny jest integralną częścią szkoły.  

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 wychowanków. 
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3. Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 6 letnie 

z obwodu szkoły, mające obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, 

a następnie dzieci w wieku 5 lat zamieszkałe w obwodzie szkoły. 

4. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do oddziału spoza obwodu w ciągu całego 

roku szkolnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na pisemny wniosek rodziców. 

5. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć 

nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym.  

6. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji 

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

7. Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się raz w roku. 

8. Przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego odbywa się na podstawie złożonej przez 

rodziców „Karty zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego”.  

9. Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci: 6 letnie 

odbywające roczne przygotowanie przedszkolne oraz dzieci z rodzin zastępczych, matek lub 

ojców samotnie je wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono na podstawie 

odrębnych przepisów znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 

10. Oddział przedszkolny czynny jest 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 800 do 1300. 

11. Dzienny czas pracy ustalany jest corocznie w planie tygodniowym i wynosi 5 godzin 

dziennie zajęć obowiązkowych. 

12. Godzina zajęć obowiązkowych trwa 60 minut. 

13. Szkoła organizuje nieodpłatną naukę religii jako zajęcia dodatkowe. 

1) Wolę uczęszczania dziecka na zajęcia religii składają na piśmie jego rodzice.  

2)  (uchylono). 

13a. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości 

rozwojowych dziecku wynosi: 

1) 15 minut z dziećmi w wieku 3 – 4 lata; 

2) 30 minut z dziećmi w wieku 5 – 6 lat. 

13b. Oddział przedszkolny może rozszerzyć swoją statutową ofertę edukacyjną, 

uwzględniając potrzeby i możliwości edukacyjne dzieci.  

14. Organizację oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 

Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań 

rodziców. 

15. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad 

oddziałem, ustala szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań 

dzieci 

16. Oddział rocznego przygotowania przedszkolnego realizuje cele i zadania wynikające 

z ustawy Prawo oświatowe oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 

17. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie 

z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonym przez dyrektora programem, 

odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa. 

18. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie 

możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, wykorzystując uzyskane informacje o dziecku 
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w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej. Obserwacje dzieci przeprowadza 2 razy 

w roku szkolnym (październik, kwiecień), dokumentując ją w arkuszu obserwacji. 

19. Nauczyciel prowadzi analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 

przedszkola) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie 

I szkoły podstawowej. Diagnoza przeprowadzona zostaje w dwóch częściach I- do końca 

października, II – do 15 kwietnia. 

20. W terminie do końca kwietnia szkoła wydaje rodzicom informację o gotowości dziecka 

do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki 

w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych przez 

nauczyciela obserwacji pedagogicznych dzieci. 

20a. Podczas tworzenia diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, w trakcie 

kształcenia na odległość należy zastanowić się, w jakim stopniu zadania realizowane przez 

dzieci w domu, wspólnie z rodzicami, wpływają na ich rozwój psychofizyczny i w jaki 

sposób rodzice mogą przekazywać nauczycielom informację na temat wyników pracy czy 

wytworów dziecka, np. w formie skanów/ zdjęć prac czy krótkich nagrań. 

20b. Spostrzeżeniem o dziecku może być np. uzyskana informacja o: 

1) preferowaniu zabawy indywidualnej; 

2) łatwości zapamiętywania obcojęzycznych zwrotów i słówek; 

3) wysokim stopniu ruchliwości; 

4) nieumiejętności skupieniu uwagi na jednym zadaniu; 

5) potrzebie wspierania i pomagania innym dzieciom. 

20c. W trakcie kształcenia na odległość Dyrektor przygotowaną przez nauczyciela diagnozę 

przesyła do rodziców na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej.  

21. Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, opiekę medyczną, logopedą oraz innymi specjalistami służącymi pomocą 

w rozwiązywaniu problemów. 

22. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do oddziałów przedszkolnych odpowiadają rodzice 

lub upoważniona przez nich osoba pełnoletnia; na nich też spoczywa obowiązek 

przyprowadzania i odbierania dzieci. 

23. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

24. Osoba odbierająca dziecko z oddziału przedszkolnego nie może być pod wpływem 

alkoholu. Nauczyciel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia 

sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica lub upoważnioną do odbioru inna 

osobę. Jeżeli jest to niemożliwe nauczyciel ma prawo wezwać policję. 

25. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z oddziałów 

przedszkolnych przez upoważnioną przez nich osobę. 

26. W czasie spacerów i wycieczek poza teren oddziału przedszkolnego obowiązują 

następujące zasady: 

1) dzieci 3 - 4 letnie wymagają opieki jednej osoby dorosłej na 10 dzieci; 

2) dzieci 5 - 6 letnie wymagają opieki jednej osoby dorosłej na 15 dzieci; 

27. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. 

Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, 
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co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie 

doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.  

28. Do zadań oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym 

i poznawczym obszarze jego rozwoju; 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek 

w poczuciu bezpieczeństwa; 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności 

korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych 

do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, 

z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących 

do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie 

o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 

pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, 

środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. 

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości 

oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju 

dziecka; 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania 

przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa 

w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań 

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 
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14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych 

o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk 

istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące 

do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami; 

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur; 

18) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu różnych zawodów. 

Prowadzenie działań w zakresie preorientacji zawodowej w przedszkolu, która ma na celu 

wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich 

zainteresowań i uzdolnień m.in. poprzez: 

a) prowadzenie zajęć mających na celu poznawanie własnych zasobów: dziecko określa, co 

lubi robić, podaje przykłady różnych zainteresowań, opowiada o sobie w grupie rówieśniczej; 

b) organizowanie spotkań z pasjonatami oraz przedstawicielami różnych zawód: strażak, 

policjant, lekarz, górnik itp., 

c) organizowanie wycieczek do zakładów pracy. 

29. Wynikające z powyższych celów zadania, oddział przedszkolny realizuje w ramach 

następujących obszarów edukacyjnych: 

1) fizyczny obszar rozwoju dziecka; 

2) emocjonalny obszar rozwoju dziecka; 

3) społeczny obszar rozwoju dziecka; 

4) poznawczy obszar rozwoju dziecka. 

30. W czasie ograniczenia funkcjonowania Przedszkola związanego z zagrożeniem zdrowia 

dzieci nauka jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 

zgodnie z odrębnym Zarządzeniem Dyrektora.  

31. Nauczyciel wskazując zadania do realizacji zobowiązany jest zindywidualizować pracę 

oraz treści zadań do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci. 

32. Nauczyciel na wypełnione przez dzieci zadania zobowiązany jest odpowiedzieć i wskazać 

co dziecko zrobił dobrze, a co źle, co należy jeszcze powtórzyć oraz na co zwrócić uwagę.  

33. Nauczyciel zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicem. 

 

§ 40a. 

 

1. Do oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

przewlekłej infekcji oraz nasilonych objawów chorobowych. 

2. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób 

zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat. 

3. Nauczyciele przekazują rodzicom informacje o samopoczuciu dziecka lub zauważonych 

zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu. 

4. W czasie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym, w przypadku zaobserwowania 

wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, 

stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych 
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dzieci w przedszkolu nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica oraz 

poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka. 

5. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest 

zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z jednostki, ze wskazaniem konieczności 

konsultacji lekarskiej. 

6. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor 

podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami 

upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka. 

7. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji 

lekarskiej, nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do zastosowania Procedury postępowania w 

przypadku zaistnienia wypadku dziecka, tj. w szczególności do podjęcia działań związanych z 

udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania 

Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym 

zdarzeniu. 

8. W oddziale przedszkolnym nie podaje się dzieciom żadnych leków, z zastrzeżeniem 

przypadku gdy rodzice zwrócili się z pisemną prośbą o podanie ewentualnych leków. 

 

Rozdział 7 

NAUCZYCIELE ORAZ INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 41.  

 

W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi w oparciu o arkusz 

organizacyjny, zatwierdzony przez organ prowadzący. Warunkiem zatrudnienia 

na stanowisku pedagogicznym jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych 

z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 42. 

 

Obowiązki i prawa pracowników, porządek i dyscyplinę pracy, czas pracy, urlopy 

pracownicze, szkolenia pracowników oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

reguluje Regulamin Pracy. 

 

§ 43. 

 

1. Zakres zadań każdego pracownika niepedagogicznego, w tym zadań związanych 

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole, określają imienne 

przydziały czynności, które znajdą się w indywidualnych teczkach osobowych. 

2. Pracownicy obsługi zatrudnieni są zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. 

3. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych zagrożeniem zdrowia i życia 

pracowników, Dyrektor Szkoły może zobowiązać pracowników do pracy zdalnej, na 

zasadach i warunkach określonych w odrębnych przepisach. 
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§ 44. 

 

1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiadają 

za jakość i wyniki tej pracy oraz odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo 

powierzonych jego opiece uczniów. 

1a. W ramach swoich obowiązków zawodowych nauczyciele Szkoły wykonują następujące 

zadania:  

1) prowadzą zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze bezpośrednio z uczniami lub 

na ich rzecz zgodnie z powierzonym stanowiskiem pracy;  

2) przygotowują się do zajęć, prowadzą samokształcenie, uczestniczą w doskonaleniu 

zawodowym;  

3) wykonują inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły. 

1b. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 1a pkt 3, nauczyciel jest obowiązany 

do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela 

zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 

godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje 

dla uczniów lub ich rodziców. 

2. Zadania nauczycieli uczących w szkole są następujące: 

1) efektywna realizacja przyjętego programu nauczania, stałe podnoszenie jakości kształcenia 

w obrębie prowadzonych zajęć edukacyjnych zgodnie z przyjętym w szkole Programem 

Wychowawczo-Profilaktycznym oraz szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania; 

2) planowanie procesu dydaktycznego; 

3) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych; 

4) opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z nauczanych zajęć edukacyjnych 

i przedstawienie go Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 10 września każdego roku szkolnego, 

dokonywanie nowelizacji systemu i dostosowywanie go do aktualnych przepisów prawa; 

5) ścisłe stosowanie zasad oceniania kryterialnego, zachowanie bezstronności i obiektywizmu 

w ocenie ucznia, częsta ocena wiadomości i umiejętności ucznia, informowanie uczniów 

i rodziców o ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych uzyskiwanych przez uczniów, 

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

6) tworzenie warunków do aktywnego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-

wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, 

kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej i zespołowej; 

7) indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce, 

dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości ucznia, realizacja indywidualnych 

zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

8) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie 

do czynnego uczestnictwa w życiu klasy, szkoły, rodziny, środowiska lokalnego, kraju; 

9) upowszechnianie demokracji i samorządności jako metody wychowawczej; 

10) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy 

w przygotowywaniu się do sprawdzianu, konkursów przedmiotowych i poza 

przedmiotowych; 

11) dbałość o powierzony sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne 

do nauczania danego przedmiotu; 
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12) sprawdzanie na początku każdych zajęć edukacyjnych obecności uczniów 

i odnotowywanie ich nieobecności; 

13) bieżące informowanie uczniów o uzyskanych ocenach bieżących oraz śródrocznych 

i rocznych ocenach klasyfikacyjnych; 

14) rzetelne, terminowe, systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji procesu 

dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego; 

15) aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych, 

wychowawczych i problemowych; 

16) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej, doskonalenie i unowocześnianie własnego warsztatu pracy; 

17) aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli oraz podejmowanie 

zewnętrznych form doskonalenia zawodowego; 

18) zapewnienie pełnej opieki uczniom podczas zajęć edukacyjnych obowiązkowych, 

dodatkowych i nadobowiązkowych, imprez szkolnych i środowiskowych, wycieczek, 

wyjazdów i przestrzeganie przepisów BHP; 

19) rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych – zgodnie z zasadami 

określonymi w Regulaminie pełnienia dyżurów nauczycielskich; 

20) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów 

stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa; 

21) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora szkoły - obowiązkowych 

i nadobowiązkowych; 

22) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby 

i zainteresowania uczniów; 

23) przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie 

pierwszej; 

24) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów; 

25) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

26) prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów, w tym 

rozpoznania u uczniów w klasach I-III ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu 

się; 

27)  zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy oraz 

informowanie dyrektora szkoły o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-

pedagogiczną; 

28) doskonalić się zawodowo zgodnie z potrzebami szkoły. 

3. Nauczyciel ma prawo do: 

1) wyboru programu nauczania oraz podręczników spośród programów i podręczników 

dopuszczonych do użytku szkolnego, a także metod pracy, form organizacyjnych i środków 

dydaktycznych w zakresie nauczanego przedmiotu; 

2) doboru treści programowych w przypadku prowadzenia koła zainteresowań, koła 

przedmiotowego lub innych zajęć pozalekcyjnych; 

3) ustalania i wystawiania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych zgodnie 

z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania; 

4) współdecydowania o ocenie zachowania ucznia; 
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5) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich 

uczniów; 

6) czynnego uczestniczenia w opiniowaniu spraw dotyczących pracy szkoły; 

7) zdecydowania o realizacji programu nauczania z zastosowaniem podręcznika, materiału 

edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub bez ich zastosowania; 

8) korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych podczas pełnienia 

lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. 

4. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły, organem prowadzącym szkołę, 

organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz ewentualnie cywilnie lub karnie za: 

1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w obrębie realizowanych zajęć 

edukacyjnych; 

2) życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów w szkole 

i na zajęciach organizowanych przez szkołę oraz 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 szkolnych; 

3) skutki braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów podczas zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych, wyjazdów, wycieczek, dyżurów na przerwach międzylekcyjnych; 

4) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych mu środków 

dydaktycznych; 

5) zniszczenie lub stratę powierzonych mu elementów majątku szkolnego wynikające 

z nieporządku, braku nadzoru lub zabezpieczenia; 

6) uchybienia przeciwko porządkowi pracy; 

7) uchybienia godności zawodu nauczyciela; 

8) niewypełnienie powierzonych mu obowiązków; 

9) respektowanie praw ucznia. 

5. Bezpośredni nadzór nad pracą nauczycieli sprawuje Dyrektor Szkoły. 

6. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku 

z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, 

pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub 

światopoglądów uczniów. 

7. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych zagrożeniem zdrowia i życia 

pracowników, Dyrektor Szkoły może zobowiązać pracowników do pracy zdalnej, na 

zasadach i warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

8. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przygotowując materiały edukacyjne do 

kształcenia na odległość, dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania 

tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Nauczyciele 

zobowiązani są do: 

1) dokumentowania pracy własnej; 

2) systematycznej realizacji treści programowych; 

3) poinformowania uczniów i ich rodziców o sposobach oceniania, sprawdzania frekwencji, 

wymagań w odniesieniu do pracy własnej uczniów; 
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4) przygotowywania materiałów, scenariuszy lekcji, w miarę możliwości prowadzenia 

wideokonferencji, publikowania filmików metodycznych, odsyłania do sprawdzonych 

wiarygodnych stron internetowych, które oferują bezpłatny dostęp; 

5) zachowania wszelkich zasad związanych z ochroną danych osobowych, zwłaszcza w pracy 

zdalnej poza szkołą; 

6) przekazywania uczniom odpowiednich wskazówek oraz instrukcji; 

7) kierowania procesem kształcenia, stwarzając uczniom warunki do pracy indywidualnej, 

grupowej i zespołowej; 

8) przestrzegania zasad korzystania z urządzeń prywatnych w celach służbowych. 

9. Nauczyciel pracuje z uczniami, bądź pozostaje do ich dyspozycji, zgodnie z 

dotychczasowym planem lekcji określonym dla każdej klasy na każdy dzień tygodnia. 

10. Nauczyciel ma możliwość indywidualnego ustalenia form komunikowania się z uczniem 

wraz z ustaleniem godzin poza planem lekcji. 

11. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem podczas kształcenia na 

odległość stosownie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

 

§ 45. 

 

Praca nauczyciela powinna cechować się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów, 

podmiotowym i sprawiedliwym ich traktowaniem, indywidualnym podejściem do spraw 

każdego ucznia. Nauczyciel ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskiwanych 

od wychowawców, rodziców, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dyrektora, 

dotyczących spraw osobistych i rodzinnych ucznia. 

 

§ 46. 

 

Nauczycielowi nie wolno wykorzystywać uczniów do załatwiania żadnych spraw osobistych. 

 

§ 47. 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

opiniowanie programu zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku 

w szkole, a także współpraca w zakresie nauczania i wychowania uczniów danego oddziału 

oraz wymiany informacji. 

2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo-zadaniowe. 

1) pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora szkoły na wniosek 

członków zespołu; 

2) przewodniczący zespołu odpowiedzialny jest za opracowanie szczegółowego programu 

pracy zespołu. 

3. Nauczyciele prowadzący określoną edukację w szkole tworzą zespół, który podejmuje 

decyzję o wykorzystaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie 

kształcenia. 
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4. Zespoły nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I–III oraz zespół nauczycieli 

prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV–VIII przedstawiają 

dyrektorowi szkoły propozycję:  

1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego, lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas I–III;  

2) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych 

zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas IV– VIII;  

3) materiałów ćwiczeniowych.  

 

§ 48. 

 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Wskazane jest, aby pełnił tę funkcję 

w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

2. Dyrektor Szkoły może zmienić wychowawcę oddziału w następujących przypadkach: 

1) rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem; 

2) przeniesienie nauczyciela do innej szkoły; 

3) długotrwała nieobecność nauczyciela; 

4) potwierdzony brak efektów pracy wychowawczej; 

5) na umotywowaną, pisemną prośbę nauczyciela złożoną do Dyrektora Szkoły; 

6) na pisemny, umotywowany wniosek rodziców złożony do Dyrektora Szkoły, 

podjętypodczas zebrania rodziców, jeżeli za zmianą opowiedzą się wszyscy uczestniczący 

w zebraniu, przy obecności co najmniej 80% ogółu rodziców klasy. 

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub 

w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn określonych w pkt. 2 –także w trakcie trwania 

roku szkolnego. 

4. Do zadań wychowawcy oddziału należy tworzenie warunków wspomagających rozwój 

ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do funkcjonowania w rodzinie 

i społeczeństwie, a w szczególności: 

1) diagnoza potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywana 

na początku każdego roku szkolnego oraz w jego trakcie poprzez ankietowanie uczniów i ich 

rodziców rozmowy diagnostyczne, wywiady, zajęcia warsztatowe; 

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

rozwoju psychofizycznego i pozytywnych cech charakteru; 

3) systematyczna współpraca z rodzicami uczniów – organizowanie spotkań klasowych, 

przeprowadzanie rozmów indywidualnych, pedagogizacja, ankietowanie, wizyty w domach 

rodzinnych, diagnozowanie funkcjonowania systemu rodzinnego; 

4) systematyczna współpraca z nauczycielami, ośrodkiem pomocy społecznej, pielęgniarką 

środowiskową, ochrona przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie 

niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, rozpoznawanie 

i eliminacja zagrożeń; 

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

wyników w nauce, organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, otaczanie 
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dodatkową opieką uczniów szczególnie uzdolnionych – wspieranie, motywowanie, 

umożliwianie rozwijania zdolności i zainteresowań; 

6) badanie przyczyn absencji, obliczanie frekwencji najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca; 

7) motywowanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań, 

konkursach przedmiotowych i poza przedmiotowych, organizacjach szkolnych, aktywnej 

działalności na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego; 

8) integrowanie zespołu klasowego, kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami 

opartych na życzliwości, tolerancji, współdziałaniu, koleżeństwie, przyjaźni, pomocy; 

rozwiązywanie i eliminacja konfliktów, problemów wychowawczych; 

9) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, 

czystość na terenie klasy, szkoły; 

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

niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu 

z zespołem uczniowskim, nauczycielami i rodzicami ucznia; 

11) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz 

przestrzegania zasad BHP w szkole i poza nią; 

12) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, 

śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, 

osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach 

wychowawczych; 

13) zapoznanie uczniów oraz rodziców uczniów na początku roku szkolnego (podczas 

pierwszego zebrania klasowego) z zasadami zawartymi w szczegółowych warunkach 

i sposobach oceniania wewnątrzszkolnego, kryteriami wymagań edukacyjnych niezbędnymi 

do uzyskiwania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, kryteriami oceniania zachowania, warunkami i trybem uzyskiwania wyższej 

niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

14) zapoznanie rodziców ze statutem szkoły, programem wychowawczo-profilaktycznym 

szkoły, tematyka godzin wychowawczych, działaniami profilaktycznymi i wychowawczo-

opiekuńczymi podejmowanymi w szkole, wynikami i analizą próbnych sprawdzianów; 

15) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy zgodnie z planem pracy 

szkoły, zarządzeniami Dyrektora Szkoły, uchwałami Rady Pedagogicznej; 

16) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji – dziennika lekcyjnego, 

arkuszy ocen, świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły, innej dokumentacji wymaganej 

w szkole; 

17) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzenie ewaluacji – we współpracy z zespołem 

wychowawczym – Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu pracy 

wychowawczej i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu 

imprez klasowych i szkolnych; 

18) ścisła współpraca z nauczycielami w zakresie ustalania śródrocznej i rocznej 

klasyfikacyjnej oceny zachowania – przyznawanie punktów dodatnich i ujemnych zgodnie 

z zasadami zawartymi w szczegółowych warunkach i sposobach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

4a. W trakcie nauki na odległość każdy wychowawca zobowiązany jest do utrzymywania 

stałego kontaktu z rodzicem i uczniem. 
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5. Wychowawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji klasowej zawierającej: 

1) listy obecności rodziców na zebraniach; 

2) protokoły zebrań z rodzicami; 

3) notatki z rozmów prowadzonych z uczniami, rodzicami, itp.; 

4) plan pracy wychowawczej dla swojej klasy. 

6. Wychowawca ma prawo do: 

1) współdecydowania z samorządem klasowym i rodzicami ucznia o programie i planie 

działań wychowawczo-opiekuńczych i profilaktycznych na dany rok szkolny lub inne dłuższe 

okresy; 

2) uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej 

w podejmowanych działaniach edukacyjnych od Dyrektora Szkoły, Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji 

wspomagających szkołę. 

7. Wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły za: 

1) osiąganie celów wychowania w swojej klasie; 

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców uczniów wokół programu wychowawczo-

profilaktycznego klasy i szkoły; 

3) poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim wychowankom; 

4) realizację przyjętego w szkole programu wychowawczo-profilaktycznego; 

5) prawidłowość prowadzonej przez siebie dokumentacji wychowawcy klasy. 

8. Bezpośredni nadzór nad pracą wychowawców klas sprawuje Dyrektor Szkoły. 

 

§ 48a 

 

1. 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 

oraz 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 ucznia 

w życiu szkoły; 

3) udzielanie uczniom 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; 

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: 
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a) 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, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Poza kontynuacją dotychczasowych form wsparcia, działania pedagoga i psychologa w 

trakcie kształcenia na odległość powinny również uwzględniać profilaktykę problemów 

związanych z obecną sytuacją, izolacją uczniów, odpowiedzialnością za swoje czyny. 

3. Pedagog i psycholog w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły prowadzą 

porady i konsultacje związane ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami przy 

pomocy dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej. 

 

§ 48b 

 

1. W szkole może być zatrudniony pedagog specjalny.  

2. Zakres zadań pedagoga specjalnego: 

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi 

specjalistami, rodzicami oraz uczniami w: 

a) rekomendowaniu dyrektorowi do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i 

pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz dostępności, o której mowa w ustawie z 

dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 

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, 

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia; 

2) współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 

19 pkt 2 ustawy, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 

zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów; 
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4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i 

nauczycielom; 

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami,  

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkoły w zakresie zadań określonych w pkt 1–5. 

3. Pedagog specjalny w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły prowadzi 

porady i konsultacje związane ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami przy 

pomocy dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej. 

 

Rozdział 8 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW, 

RODZAJE KAR I NAGRÓD STOSOWANYCH WOBEC UCZNIÓW 

 

§ 49. 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) otrzymania pomocy w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju; 

1a) edukacji; 

2) motywowania go do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

3) pełnej informacji na temat wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nauczyciela 

programu nauczania, sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunków 

i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (półrocznej) klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; warunków i sposobu oraz kryteriów 

oceniania zachowania oraz warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

4) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny z poszczególnych przedmiotów i oceny 

zachowania wraz z uzasadnieniem wystawianych ocen; 

5) wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej 

dokumentacji dotyczącej oceniania; 

6) dostosowania dla niego wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych – zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej; 

7) (uchylono); 

8) zwolnienia go z zajęć wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii 

o ograniczonych możliwościach jego uczestnictwa w tych zajęciach, wydanej przez lekarza – 

na czas określony w tej opinii; 

9) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami, stawianymi wymaganiami; 

10) właściwego zorganizowania procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

11) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo oraz 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz dyskryminacji; 
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12) podmiotowego, życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

13) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów poprzez udział w zajęciach 

pozalekcyjnych i kołach zainteresowań; 

14) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz pomocy w tym zakresie 

ze strony wychowawcy klasy, nauczycieli, Dyrektora szkoły, samorządu uczniowskiego, 

właściwych instytucji; 

15) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy 

wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły, wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących 

treści nauczania oraz uzyskiwania odpowiedzi i wyjaśnień; 

16) zwracania się ze swoimi problemami do wychowawcy klasy, nauczycieli, Dyrektora 

szkoły; uzyskiwania od nich pomocy, wyjaśnień, odpowiedzi, wsparcia; 

17) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, 

zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu; 

18) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły – nie może to jednak uwłaczać 

niczyjej godności osobistej; 

19) swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych – jeśli nie 

narusza to dobra innych osób; 

20) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem 

szkoły; 

21) uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

22) reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 

zawodach, przeglądach i innych imprezach oraz formach współzawodnictwa zgodnie 

ze swoimi umiejętnościami i możliwościami; 

23) pomocy materialnej i socjalnej w różnej formie – według potrzeb i na podstawie 

przeprowadzonej diagnozy; 

24) korzystania z pomieszczeń i terenów szkoły, bazy, wyposażenia, środków dydaktycznych 

– tylko za zgodą i w obecności nauczyciela lub opiekuna; 

25) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się 

w organizacjach działających w szkole; 

26) do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

27) ochrony danych osobistych; 

28) równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela. 

29) W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i prowadzenia nauki na 

odległość uczniowie i ich rodzice mogą zgłaszać wszelkie problemy, które utrudniają 

efektywną realizację nauki zdalnej. Szkoła może użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji przez 

ucznia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

kształcenia, w szczególności komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz jego załącznikach – 

stosownych regulaminach; 

2) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu szkoły; 
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3) systematycznego przygotowywania się do zajęć edukacyjnych oraz odrabiania prac 

poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu; 

4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli innych 

pracowników szkoły oraz osób dorosłych; 

5) odpowiedniego zachowania w trakcie zajęć edukacyjnych; 

6) wykonywania zarządzeń Dyrektora Szkoły, wszystkich poleceń nauczycieli, 

wychowawców i pracowników szkoły – jeśli nie uwłacza to godności osobistej ucznia; 

7) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych 

uczniów; 

8) dostosowania się do organizacji nauki w szkole – punktualnego stawiania się na zajęcia 

lekcyjne, przebywania podczas przerw międzylekcyjnych wyłącznie w miejscach do tego 

wyznaczonych, bezwzględnego podporządkowania się podczas zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, imprez i uroczystości szkolnych poleceniom nauczycieli, opiekunów 

lub innych pracowników szkoły, podporządkowania się podczas przerw międzylekcyjnych 

poleceniom nauczycieli dyżurujących – zabrania się samowolnego opuszczania terenu szkoły 

podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, przerw międzylekcyjnych oraz w czasie 

oczekiwania na przyjazd autobusu szkolnego; 

9) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych – uczniom zabrania się palenia tytoniu, 

picia alkoholu, używania i rozprowadzania narkotyków i innych środków odurzających 

zarówno w budynku szkoły, na terenie szkoły jak i poza nim; 

10) troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, dbania o ład, porządek i czystość 

na terenie szkoły – uczeń ma obowiązek używania obuwia zmiennego podczas całego roku 

szkolnego, bez względu na pogodę; 

11) pilnowania własnego mienia, przedmiotów wartościowych i pieniędzy przynoszonych 

do szkoły – Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty wartościowe 

(w tym telefony komórkowe, zegarki) i pieniądze; 

12) bezwzględnego przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach, sali 

gimnastycznej, na boisku szkolnym i placu zabaw oraz instrukcji obsługi urządzeń – podczas 

korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych; 

13) szanowania i ochraniania przekonań i własności innych osób; 

14) czynnego przeciwstawiania się wszelkim przejawom brutalności i agresji; 

15) przestrzegania zakazu wnoszenia na teren szkoły i do budynku szkolnego materiałów 

i środków zagrażających zdrowiu i życiu; 

16) przestrzegania zakazu niszczenia elementów budynku szkolnego i terenu wokół szkoły, 

wyposażenia szkoły, sprzętów i urządzeń; 

17) terminowego usprawiedliwiania każdej nieobecności na zajęciach lekcyjnych w formie 

pisemnego usprawiedliwienia od rodziców ucznia. Rodzic może usprawiedliwić nieobecność 

dziecka na zajęciach szkolnych osobiście lub telefonicznie; 

18) posiadania ustalonego stroju galowego (dziewczęta – ciemna spódnica lub spodnie i biała 

bluzka, chłopcy – ciemne spodnie i biała koszula) i noszenia go podczas uroczystości 

szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego, reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

imprez okolicznościowych – szkolnych i środowiskowych; 

19) przestrzegania zasad higieny i estetyki wyglądu, ubierać się zgodnie z ogólnie przyjętymi 

normami społecznymi, z zastrzeżeniem, że niedozwolone jest noszenie stroju zawierającego 
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elementy nawołujące do nienawiści, dyskryminujące lub sprzeczne z prawem bądź 

stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczniów, nauczycieli lub pracowników 

szkoły; 

20) samodzielnej pracy podczas kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych, testów – 

zabrania się korzystania z jakichkolwiek źródeł pomocy bez zgody nauczyciela prowadzącego 

dane zajęcia; 

21) wyłączania podczas pobytu w szkole telefonu komórkowego i innych urządzeń grających 

(np. MP3);  

22) każdego ucznia podczas pobytu w szkole obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania, 

filmowania oraz nagrywania obrazu i dźwięku - w tym telefonem komórkowym – innych 

osób – bez ich wiedzy i zgody, zakaz ten dotyczy wszelkich zajęć pozalekcyjnych 

i pozaszkolnych, wyjazdów i innych form wypoczynku organizowanych przez szkołę; 

23) na terenie szkoły można korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych, z zastrzeżeniem, że korzystanie z nich w czasie zajęć edukacyjnych może 

odbywać się tylko za zgodą nauczyciela lub innej osoby prowadzącej zajęcia. Korzystanie na 

terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych powinno 

odbywać się z poszanowaniem zasad współżycia społecznego, w tym szczególności prawa do 

prywatności uczniów i nauczycieli i prawa do niezakłóconego przebywania na terenie szkoły; 

24) Uczeń w trakcie zdalnej nauki zobowiązany jest do  

a) kontrolowania realizacji treści nauczania, odrabiania i odsyłania terminowo zadań 

domowych, prac kontrolnych, itp.; 

b) kontaktowania się z nauczycielem za pomocą ustalonych narzędzi w godzinach zgodnych z 

tygodniowym planem lekcji lub w czasie ustalonym indywidualnie z nauczycielem. 

3. Szczegółowe uregulowania dotyczące praw i obowiązków uczniów określane są w formie 

zarządzeń Dyrektora Szkoły wydawanych po konsultacjach i zasięgnięciu opinii Rady 

Rodziców, Rady Pedagogicznej, Rady Uczniów. 

 

§ 49a. 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

 

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. 

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 o sposobie rozstrzygnięcia sprawy. 
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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. 

12. W przypadkach nierozstrzygniętych powyższą procedurą decyzję podejmuje Dyrektor 

szkoły, w oparciu o statut szkoły i przepisy wyższego rzędu. 

 

§ 50. 

System nagród i kar w szkole 

 

1. Uczeń może być nagrodzony za: 

1) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie; 

2) stuprocentową frekwencję; 

3) szczególne osiągnięcia; 

4) pracę na rzecz szkoły i środowiska; 

5) aktywny udział w konkursach i zawodach sportowych. 

2. W szkole przewiduje się następujące nagrody dla uczniów: 

1) pochwała wychowawcy w obecności klasy; 

2) pochwała dyrektora szkoły w obecności społeczności szkolnej; 

3) nagrody książkowe; 

4) dyplomy; 

5) listy gratulacyjne dla rodziców; 

6) inne/ w miarę posiadanych możliwości, np. nagroda rzeczowa, itp. 

2a. 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.  

3. Uczeń może być ukarany za: 

1) nieprzestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły; 

2) lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych; 

3) naruszenie porządku publicznego; 

4) postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów; 

5) chuligaństwo, przejawy brutalności i wulgarności; 

4. Uczeń może być ukarany: 

1) ustnym upomnieniem wychowawcy klasy; 

2) naganą wychowawcy klasy z wpisem do dziennika i powiadomieniem rodziców; 

3) ustnym upomnieniem Dyrektora Szkoły wobec klasy; 

4) upomnieniem Dyrektora Szkoły wobec wszystkich uczniów szkoły; 

5) naganą Dyrektora Szkoły – uczeń ukarany naganą dyrektora szkoły nie może brać udziału 

w imprezach rozrywkowych organizowanych przez szkołę. Dyrektor Szkoły udziela nagany 

w porozumieniu z wychowawcą klasy. O udzielonej naganie Dyrektor Szkoły informuje 

na piśmie rodziców ucznia; 
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6) po wyczerpaniu wszystkich możliwości oddziaływań wychowawczych, w uzasadnionym 

przypadku, Dyrektor Szkoły może wystąpić do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia 

do innej szkoły, gdy uczeń nadal: 

a) notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły; 

b) nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia; 

c) wchodzi w konflikt z prawem;  

d) świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze; ulega nałogom (alkohol, papierosy, 

środki uzależniające) i negatywnie wpływa na pozostałych uczniów; 

e) dokonuje kradzieży; 

f) demoralizuje innych uczniów; 

g) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;  

h) jest agresywny- dokonuje pobić i włamań; 

i) używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych; 

j) nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego. 

5. Sposób ukarania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia. 

6. W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów. 

7. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie 

lub zastosowaniu wobec niego kary w terminie nie dłuższym niż 3 dni. Obowiązek ten spełnia 

wychowawca zainteresowanego ucznia. 

8. 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-miu 

dni. 

9. Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie 

czasu (6-miesięcy) może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę 

za niebyłą.  

10. 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. 

11. W przypadku gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu 

karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki, dyrektor szkoły może, za zgodą rodziców albo opiekuna nieletniego oraz nieletniego, 

zastosować, jeżeli jest to wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego w postaci 

pouczenia, ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie, przeproszenia pokrzywdzonego, 

przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania określonych prac porządkowych na rzecz 

szkoły.  

12. Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania kary 

określonej w statucie szkoły. Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy nieletni dopuścił się 

czynu zabronionego wyczerpującego znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub 

przestępstwa skarbowego. 

 

Rozdział 9 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY 

§ 51. 
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Do szkoły przyjmowane są: 

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły; 

2) na pisemny wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły. 

 

§ 51a. 

 

Uczniowie przybywający z zagranicy są przyjmowani do oddziału przedszkola, oraz oddziału 

w szkole na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli 

polskich, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. 

 

§ 51b. 

Przechodzenie ucznia ze szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego 

typu 

 

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. 

 

§ 52. 

 

Dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, odbywają obowiązkowe, roczne 

przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole. 

 

§ 53. 

 

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku 

kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.  

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które w danym roku 

kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli: 

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 

w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo  

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez 

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię 
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psychologiczno-pedagogiczną oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje 

określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

3. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor szkoły dokonuje odroczenia obowiązku szkolnego 

jednak nie dłużej niż na rok. Rodzic jest zobowiązany dostarczyć opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego. 

4. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie 

dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie 

obowiązku szkolnego. 

5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.  

6. Dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z tym, 

że do wniosku dołącza się także orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a wniosek 

może być złożony także w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

 

§ 54. 

 

Do klasy programowo wyższej (na półrocze programowo wyższe) przyjmuje się ucznia 

na podstawie: 

1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego 

przez szkołę, z której uczeń odszedł; 

2) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą. 

 

§ 55. 

 

Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń 

przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane 

zajęcia. 

 

§ 56. 

 

Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

 

§ 57. 

 

Kontrolę nad spełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego sprawuje Dyrektor Szkoły, 

prowadząc księgę ewidencji dzieci. 

 

§ 58. 

 

Obowiązek szkolny może być spełniany przez dziecko poza szkołą na podstawie decyzji 

administracyjnej Dyrektora Szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka i na wniosek 
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rodziców. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia 

poszczególnych klas lub ukończenia szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych 

przeprowadzonych przez szkołę. 

 

§ 59. 

 

1. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

4) Informowania w terminie do 30 września każdego roku, Dyrektora Szkoły podstawowej, 

w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą. 

2. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postepowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

3. Przez niespełnianie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność 

ucznia w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć w szkole. 

4. W trakcie nauki na odległość rodzice zapewniają w szczególności uczniom: 

1) odpowiednią przestrzeń w domu, umożliwiając efektywną naukę w spokoju oraz 

skupieniu; 

2) dostosowane do wzrostu wysokości biurka oraz krzesła umożliwiając uczniowi wygodną 

pozycję pracy; 

3) właściwy komfort podczas nauki w domu, np. poprzez systematyczne wietrzenie 

pomieszczenia, ograniczenie dostępu do oglądania telewizji lub używania telefonu 

komórkowego. 

 

§ 59a. 

 

1. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie 

przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. Zezwolenie, może być wydane przez 

rozpoczęciem roku szkolnego, albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie 

zezwolenia dołączono: 

1) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację 

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym; 

2) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko 

spełniające obowiązek szkolny do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. 

2. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne 

na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej 

obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem 

szkoły.  

3. Egzamin przeprowadzany jest przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły, który 

zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. 

4. Uczniowi nie ustala się oceny zachowania.  

5. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą ma prawo uczestniczyć w 

nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych w szkole.  
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6. Cofnięcie zezwolenia następuje:  

1) na wniosek rodziców; 

2) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych; 

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.  

7. Zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą wydaje dyrektor w formie 

decyzji administracyjnej. 

 

Rozdział 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 60. 

 

Patronem szkoły jest Stefan Czarniecki. 

 

§ 61. 

 

Szkoła posiada sztandar, hymn i ceremoniał szkolny. 

 

§ 62. 

(uchylony) 

 

§ 63. 

 

Szkoła używa pieczęci urzędowych, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 64. 

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 65. 

 

Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

 

§ 66. 

 

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Pedagogicznej na wniosek 

każdego z działających w szkole organów. Wnioski Rady Pedagogicznej o zmiany w statucie 

wymagają pozytywnej opinii co najmniej dwóch z trzech pozostałych organów szkoły, tj. 

Dyrektora szkoły, Rady Rodziców, Rady Uczniów. 

 

 

Rozniszew, dn.15.09.2022 r.                Agnieszka Suska  

 /miejscowość, data/        / podpis Dyrektora szkoły/ 


