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ROZDZIAŁ 1 

Postanowienia  ogólne 

 

§ 1 .1.Niniejszy Statut został opracowany na podstawie: 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1148,1078,1287,1680,1681), 

2) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481), 

4) Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami),  

5) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki 

prawodawczej” (Dz. U.  Nr 100, poz. 908) . 

6) Rozporządzenie MEN  z dn.28 lutego 2019 w sprawie szczegółowej organizacji publicznych 

szkół i przedszkoli (Dz. U. z 2019r., poz. 502) 

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz. U. z   2018 r., poz. 1679.), 

9) Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2019, poz. 1664)  

 

2. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 2 im. Ewarysta Estkowskiego             

z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej 51; 

2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewarysta 

Estkowskiego w Ostrowie Wielkopolskim; 

3) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Ewarysta Estkowskiego w Ostrowie Wielkopolskim; 

4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku    

(Dz. U. z 2017, poz.59); 

5) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewarysta 

Estkowskiego w Ostrowie Wielkopolskim; 

6) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów ośmioletniej szkoły podstawowej; 

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

( podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/organizacja-szkol-i-przedszkoli-publicznych-rozporzadzenie-w-konsultacjach.html
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/organizacja-szkol-i-przedszkoli-publicznych-rozporzadzenie-w-konsultacjach.html
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8) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu powierzono jeden oddział        

w szkole; 

9) nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej 

nr 2 im. Ewarysta Estkowskiego w Ostrowie Wielkopolskim; 

10) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty; 

11) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego z siedzibą w Urzędzie Miejskim Aleja Powstańców Wielkopolskich 18              

w Ostrowie Wielkopolskim 

12) obsługę finansowo – księgową – należy przez to rozumieć Ostrowskie Centrum Usług 

Wspólnych. 

 

§ 2.1. Szkoła używa pieczęci: 

1) okrągłej – dużej i małej z godłem państwa i napisem na otoku: Szkoła Podstawowa nr 2         

im. Ewarysta Estkowskiego w Ostrowie Wielkopolskim; 

2) podłużnej  z napisem: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewarysta Estkowskiego, ul Wrocławska 51, 

63 – 400 Ostrów Wielkopolski   

tel.62 /735- 17- 13,  Regon: 367721821 

3) podłużnej z napisem : Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 

4) podłużnej z napisem:  Z up. Dyrektora Szkoły Wicedyrektor  

5) podłużnej z napisem : Z up. Dyrektora Szkoły Pedagog szkolny 

6) podłużnej z napisem: Rada Rodziców 

7) podłużnej z napisem : Samorząd Uczniowski 

2. Szkoła używa również innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się            

w dokumentacji szkolnej zgodnej z jednolitym rzeczowym spisem akt. 

3. Wymienione w ust.1 i 2 pieczęci mogą używane być tylko przez osoby do tego upoważnione; 

 

 

ROZDZIAŁ 2 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 3.1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz 

uwzględniające program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, obejmujący treści i działania     

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze 
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profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu           

o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, 

skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Szkoła w szczególności realizuje następujące 

cele: 

1) prowadzi uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego i swobodnego 

wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, 

posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia; 

2) rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od   dziecięcego do 

bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;  

3) zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia; 

4) rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, zapewnia 

dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, 

przygotowuje do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku 

intelektualnego oraz fizycznego;  

5) rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania wiadomości 

przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny 

prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;  

6) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka; 

7) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich;  

8) rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności 

twórcze;  

9) rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci 

realistycznych od fantastycznych;  

10) rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, 

kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu;  

11) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym 

środowisku w poczuciu więzi z rodziną; 

12) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans 

oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci;  

13) stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności 

szkolnej; 

14) kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, 

wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego; prowadzi 
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działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych 

uzależnieniem,  

15) kształtuje świadomość ekologiczną; 

16) wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, oraz 

umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej; 

17) kultywuje tradycje narodowe i regionalne; 

18) rozbudza i rozwija uczucie patriotyczne; 

19) umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne wspólnoty 

lokalnej; 

20) umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego; 

21) umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych 

celów oraz umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów; 

22) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania 

odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie; 

23) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań 

prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, 

plastycznej, muzycznej i ruchowej; 

24) kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym     

i odpowiedzialności za zbiorowość; 

25) wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, 

patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji 

społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 

26) kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych osób; 

27) rozwija takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

28) rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki; 

29) wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtuje takie umiejętności, które 

pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

30) ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

31) wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji. 
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2. Cele wyżej wymienione  realizuje się poprzez podjęcie zadań z uwzględnieniem optymalnych 

warunków rozwoju i potrzeb uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony 

zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a w szczególności: 

1) umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły poprzez: 

a) realizację podstawy programowej; 

b) ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć, 

c) pracę z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych,  

d) realizację innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających zainteresowania, 

2) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych np. koła 

zainteresowań, zajęcia sportowe, nauczanie języków obcych, inne; 

3) umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  i religijnej 

poprzez: 

a) organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i kościelnych, 

b) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych, 

c) organizowanie lekcji religii i etyki do wyboru przez rodziców uczniów, 

d) umożliwienie poznania regionu i jego kultury, wprowadzenie w życie kulturalne wspólnoty 

lokalnej, 

e) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej, 

f) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów 

współczesnych.  

4) opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami szkoły w szczególności 

poprzez:  

a) dobrowolne i nieodpłatne udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,                     

za pośrednictwem pedagoga szkoły, a w miarę potrzeb innych specjalistów, 

b) organizowanie nauczania indywidualnego, 

c) zapewnianie uczniom niepełnosprawnym z obwodu szkoły uczęszczanie do szkoły, 

d) udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej,  

5) prowadzenie działalności wychowawczej zapobiegającej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez:  

a) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem,  

b) współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem,  

c) informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania narkomanii, 
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6) wyznaczanie dla każdego oddziału nauczyciela wychowawcy, który sprawuje szczególną 

opiekę wychowawczą nad każdym dzieckiem; 

7) zapewnienie opieki nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.:  

a) organizowanie szkoleń dla wszystkich pracowników szkoły w zakresie bhp i udzielania 

pierwszej pomocy,  

b) za zgodą rodziców możliwość ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych 

wypadków,  

c) zapewnienie  opieki uczniom przebywającym w świetlicy oraz uczniom podczas przerw, 

d) zapewnienie opieki podczas zajęć poza terenem szkoły zgodnie z obowiązującym 

regulaminem dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych,  

e) zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczniów poprzez zainstalowany system monitoringu 

w budynku i wokół niego;  

8) profilaktykę w zakresie zagrożeń uzależnieniami zgodnie z programem wychowawczo – 

profilaktycznym szkoły. 

 

§ 4.   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna  

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną, która udzielana jest uczniom, 

rodzicom i nauczycielom. 

 

 2.Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne,      

a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny. 

 

3.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na :  

1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia                      

i umożliwianiu ich zaspokojenia;  

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez 

ucznia;  

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;  

5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla 

uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 
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 6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 

 7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;  

8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; 

9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;  

10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;  

11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;  

12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

 

4. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości 

psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

uczniów, wynikających z: 

 1) wybitnych uzdolnień; 

 2) niepełnosprawności;  

 3) niedostosowania społecznego; 

 4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

 5) specyficznych trudności w uczeniu się; 

 6) zaburzeń komunikacji językowej;  

 7) choroby przewlekłej; 

 8) zaburzeń psychicznych; 

 9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

 10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych; 

 11) zaniedbań środowiskowych;  

12) trudności adaptacyjnych;  

13) odmienności kulturowej. 

 

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem;  

2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 
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6. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić działania 

pedagogiczne, których celem jest:  

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych; 

2) świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy w uczniem; 

3) dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy. 

 

7. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel/specjalista informuje o tym 

niezwłocznie wychowawcę klasowego.  

 

8. O pomoc psychologiczno –pedagogiczną mogą wnioskować także: 

 1) rodzice ucznia; 

 2) uczeń; 

 3) poradnia psychologiczno –pedagogiczna;  

4) dyrektor szkoły;  

5) pielęgniarka szkolna; 

6) pracownik socjalny;  

7) asystent rodziny; 

8) kurator sądowy. 

 

9. Wnioski o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy 

oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone         

w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły. 

 

 10. Formy pomocy psychologiczno –pedagogicznej : 

1) pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego 

nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem oraz  przez  zintegrowane działania nauczycieli, 

wychowawców i specjalistów. 

     Polega ona w szczególności na:  

a) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego 

potrzeb, 

b) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania,  

c) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych, 

d) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia, 
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e) prowadzeniu zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

 2) pomoc psychologiczno –pedagogiczna świadczona jest również w formach 

zorganizowanych. Są to:  

a) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:  adresatami są uczniowie przejawiający trudności        

w nauce, w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.  Zadaniem jest pomoc 

uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego. Podstawą udzielania tej formy pomocy jest wniosek wychowawcy lub 

innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica. Zajęcia mogą prowadzić 

nauczyciele i specjaliści posiadający odpowiednie kwalifikacje . Czas trwania jednostki 

zajęć wynosi 45 minut. Liczba uczestników nie może przekroczyć 8 osób. Okres udzielania 

pomocy zgodnie z decyzją dyrektora, 

b) zajęcia rozwijające uzdolnienia. Adresatami są uczniowie szczególnie uzdolnieni. 

Zadaniem jest rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów. Podstawą do tej formy działań 

jest  wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica, 

opinia PPP o szczególnych uzdolnieniach. Zajęcia mogą prowadzić  nauczyciele                   

i specjaliści posiadający odpowiednie kwalifikacje. Czas trwania jednostki zajęć wynosi 45 

minut. Liczba uczestników to maksimum 8 osób. Okres udzielania pomocy zgodnie              

z decyzją dyrektora, 

c) zajęcia korekcyjno –kompensacyjne, 

d) zajęcia o charakterze terapeutycznym, 

e)  zajęcia rewalidacyjne, 

f) zajęcia logopedyczne, 

g) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, 

h) terapia psychologiczna, 

i) zindywidualizowana ścieżka kształcenia. 

 

11. Inne formy pomocy psychologiczno –pedagogicznej, to: 

1) porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez pedagoga szkolnego; 

2) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru 

pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku potrzeby 

indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem; 

3) warsztaty dla uczniów.  

 



14 
 

12. Organizacja pomocy psychologiczno –pedagogicznej  dla uczniów. 

1) w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom: 

a) posiadającym opinię poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

b) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia, 

c) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa             

w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w szkołach, koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub 

pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem, 

2) nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację  (zachowań, relacji 

poszczególnych uczniów z innymi ludźmi), analizują postępy w rozwoju związane z edukacją        

i rozwojem społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z poradni. Na podstawie wyników 

obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia, 

3) w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno –pedagogiczną, 

odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy               

w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy, 

4) wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym z uczniem, 

w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę. Wychowawca klasy przekazuje informację na 

najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycielom uczącym w danej klasie, 

5) wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno –

pedagogiczną ich dziecka, 

6) w przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę 

pomocy psychologiczno –pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia 

rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii 

nauczycieli uczących w klasie, 

 7) wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale             

w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, 

wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, 

dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację o spotkaniu 
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nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem, 

8) po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych 

nauczycieli, wychowawca/pedagog proponuje formy pomocy psychologiczno– pedagogicznej 

świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi szkoły, 

9) wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją                   

i świadczeniem pomocy psychologiczno –pedagogicznej swoim wychowankom.  

 

13. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów              

z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni 

psychologiczno-pedagogicznych. 

 

14. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa 

wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

 

15.W szkole organizuje się koła zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami 

uczniów.  

 

16. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej  roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po        

I okresie udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program 

nauki. 

 

17. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich 

prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela. 

 

18. Zobowiązuje się Rodziców do systematycznej realizacji zaleceń do pracy z dzieckiem            

w domu, wynikających z opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej. 

 

§ 5. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej              

z powodu warunków rodzinnych i losowych. 

 

§ 6.1. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego 

dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty 

towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców. 
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3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy, dyrektor szkoły może 

podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły. 

 

§ 7. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest zapewnienie dzieciom ubezpieczenia od kosztów 

leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli. 

 

ROZDZIAŁ 3 

Organy szkoły i ich zadania 

Organami szkoły są: 

1)Dyrektor Szkoły; 

2)Rada  Pedagogiczna; 

3)Rada Rodziców; 

4)Samorząd Uczniowski. 

§ 8. 1. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały  rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły  zaopiniowanym przez radę 

pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom               

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę ; 

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

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

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły; 

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

specjalnego ucznia. 

2.Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów                

w przypadkach określonych w statucie szkoły . Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 
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3.Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych 

przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora 

oświaty do innej szkoły. 

 

4. Dyrektor występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły 

po wyczerpaniu, w stosunku do ucznia, wszystkich możliwych oddziaływań wychowawczych 

zastosowanych przez wychowawcę klasy, pedagoga , dyrektora szkoły, instytucje współpracujące 

ze szkołą, poradnie specjalistyczne, policję, kuratora, opiekuna rodziny i innych. 

 

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole  nauczycieli                     

i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły ; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach: 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 

 

6. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami 

i Samorządem Uczniowskim. 

 

7. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor. 

 

§ 9. 1.W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły  w zakresie 

realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły, wicedyrektor i wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole. 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  Samorządu Uczniowskiego, stowarzyszeń i innych 

organizacji. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

 

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem rady. 
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5. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności szkoły. 

 

6.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

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

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 sprawach skreślenia z listy uczniów; 

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

szkołą  przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły . 

 

7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

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

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

5) dni wolne od zajęć dydaktycznych. 

 

8. Dyrektor szkoły  wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 

 

9. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 

10. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności 

z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę . Rozstrzygnięcie organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

 

11.Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i  uchwala go. 
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12.Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

 

13.Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane. 

 

14. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

§ 10. 1. W szkole działa Rada Rodziców, którą reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

 

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

w tajnych wyborach na zebraniu z rodzicami danego oddziału. 

 

3. W wyborach do Rady Rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

 

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, do 

Rady Rodziców szkoły;  

 

5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy. 

 

6. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach szkoły. 

 

7. Do kompetencji Rady Rodziców, należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły;  

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 
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8. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

Program ustalony przez dyrektora szkoły  obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę 

Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

 

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

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady 

Rodziców określa regulamin Rady Rodziców. 

 

10. Fundusze gromadzone przez Radę Rodziców mogą być przechowywane na odrębnym 

rachunku bankowym Rady Rodziców. 

 

11. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym 

rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę 

Rodziców. 

 

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

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

 

3. 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. 

 

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

 

5. Samorząd może przedstawiać  Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności 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; 
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5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

§ 12. 1.Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania   z zakresu 

wolontariatu. Wskazana jest współpraca szkolnego wolontariatu z samorządem uczniowskim, 

szczególnie z radą wolontariatu -jeżeli taka istnieje, w celu zharmonizowania działań. 

 

2. Uczniowie – wolontariusze, działający w ramach zajęć dodatkowych w szkole pod opieką 

nauczyciela, mogą być wolontariuszami bez względu na wiek rozwijać swoje zainteresowania w 

tym kierunku na takich samych zasadach, jak rozwijają swoje umiejętności na zajęciach 

dodatkowych – w tym przypadku zawieranie porozumień czyli umów wolontariackich z uczniami 

nie jest wymagane. 

 

3. Cele i założenia  Szkolnego Klubu Wolontariatu to, w szczególności:  

1) rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych; 

2) zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu; 

3) przygotowywanie  do podejmowania pracy wolontariackiej;  

4) umożliwianie  podejmowania działań pomocowych na rzecz chorych, niepełnosprawnych, 

samotnych; 

5) prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy; 

6) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach; 

7) wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów (kulturalnych, sportowych itp.) 

8) ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim 

problemami takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza praca 

dzieci itp.; 

9) promowanie życia bez uzależnień; 

10) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań  młodzieży. 

  

4.  Opiekunem wolontariatu jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy wyrażają chęć organizacji 

wolontariatu uczniów i zaangażowania się w bezinteresowną służbę potrzebującym. 

 

5. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni uczniowie, nauczyciele,  a także 

rodzice.  
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6. Szkolny Klub Wolontariatu  wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy         

i następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez szkolenia 

w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy grupą 

potrzebujących.  

 

7. Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach 

podsumowujących. 

 

8. Informację o działalności społecznej w ramach wolontariatu umieszcza się na świadectwie 

szkolnym, jeżeli wolontariusz brał czynny udział w co najmniej 75% spotkań przygotowujących 

akcje wolontariacie oraz bezpośrednio uczestniczył w co najmniej połowie przeprowadzonych 

akcji w danym roku szkolnym. 

 

§ 13.  1. W przypadku zaistnienia sporów ustala się następujący tryb ich rozstrzygania:  

1) w relacji uczeń - uczeń: wychowawca – mediatorzy- Samorząd Uczniowski - pedagog szkolny 

(mediator oświatowy);  

2) w relacji uczeń - nauczyciel: wychowawca - pedagog szkolny (mediator oświatowy);  

3) w relacji rodzic - nauczyciel: wychowawca - pedagog szkolny (specjaliści).  

 

2. W przypadku niemożności rozwiązania sporu lub odwołania się od sposobu rozpatrzenia skargi 

każda z zainteresowanych stron może zgłosić sprawę dyrektorowi poprzez złożenie pisma do 

sekretariatu szkoły z zastrzeżeniem, że jeżeli stroną sporu jest uczeń pismo składają jego rodzice.  

 

3. Dyrektor prowadzi postępowanie wyjaśniające z zastrzeżeniem, że jeżeli stroną w sporze jest 

dyrektor, postępowanie wyjaśniające prowadzi wicedyrektor.  Postępowanie  wyjaśniające  może  

być  prowadzone  we współpracy  z    władzami oświatowymi.   

    

4. Dyrektor zapoznaje się ze sprawą, analizuje fakty, okoliczności, ewentualnie dokumentację, 

przeprowadza rozmowy z zainteresowanymi stronami.  

 

5. Dyrektor prowadzi postępowanie wyjaśniające nie dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia sprawy, 

z zastrzeżeniem, że do terminu tego nie wlicza się czasu oczekiwania  na  niezbędne  dla 

postępowania  decyzje. 

 

6. W celu rozwiązania sporu dyrektor może powołać w ciągu 5 dni od zgłoszenia   sprawy zespół 

mediacyjny.  
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7. W skład zespołu mogą wchodzić w zależności od przedmiotu sprawy: wicedyrektor, 

mediatorzy, przedstawiciele Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców. 

 

 8. Zespół mediacyjny powinien liczyć co najmniej 3 osoby. 

 

 9. Zespół zbiera się nie później niż w ciągu 5 dni od daty jego powołania.  

 

10. O sposobie załatwienia sprawy dyrektor informuje osobę zgłaszającą na piśmie za 

potwierdzeniem odbioru.  

 

11. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego lub sprawującego 

nadzór pedagogiczny, w zależności od rodzaju sprawy. 

 

 12. Pisemną skargę może złożyć, w terminie 14 dni od zaistnienia wydarzenia: 

1) uczeń; 

2) rodzice; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) Rada Rodziców; 

5) pracownik szkoły. 

 

13. W terminie 14 dni komisja wydaje uczniowi i jego rodzicom pisemną  decyzję potwierdzającą 

lub negującą naruszenie praw. Stanowisko komisji jest ostateczne i nie podlega trybowi odwołań. 

 

14. W przypadku stwierdzenia zasadności skargi dyrektor udziela kary, zgodnie  z przepisami 

zawartymi w Karcie Nauczyciela i Kodeksie pracy. 

 

15. W przypadku skargi nieuzasadnionej dyrektor  kończy procedurę, odpowiadając pisemnie na 

postawione zarzuty. 

 

ROZDZIAŁ  IV 

Organizacja szkoły 

 

Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej. 

 

§ 14. 1. Nauczyciele realizują cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich dostępnych 

form pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje szkoły. 
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2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest 

podstawą wszechstronnego i efektywnego kształcenia.  

 

3. W szkole prowadzone są zajęcia:  

 1) dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września,        

a kończą się w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w 

piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 

pierwszego września;  

2) w systemie klasowo-lekcyjnym godzina lekcyjna trwa 45 min.; dopuszcza się prowadzenie 

zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego 

eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;   

3) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy; 

4) w oddziałach sportowych; 

5) w toku nauczania indywidualnego;   

6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;  

7) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą;  

8) w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia 

wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

9) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze 

wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia; 

dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: techniki, wychowania fizycznego;  

10) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, 

wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy 

szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich; 

11) zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów;  

12) liczba uczniów w klasach I - III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności 

przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły;  

13) w przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I -III dyrektor szkoły 

jest obowiązany:  

a) dokonać podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu  Rady Rodziców lub  
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 b)zatrudnić asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale, 

14) dyrektor szkoły może odstąpić od podziału oddziału, gdy  Rada Rodziców wystąpi                  

z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły z prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po 

uzyskaniu zgody organu prowadzącego;   

15) zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego, bez 

konieczności corocznego postępowania.  

 

4. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces 

dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.3.  

 

5. Na zajęciach z informatyki dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących więcej niż 

24 uczniów, z tym że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk 

komputerowych w pracowni komputerowej.  

 

6. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. 

Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.  

 

7. Zajęcia wychowania fizycznego w kl. IV – VIII mogą być prowadzone oddzielnie dla 

dziewcząt i chłopców.  

 

§ 15. Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały 

okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych                 

w przepisach prawa.  

 

§ 16. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców szkoła organizuje naukę religii/ etyki, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. Jeżeli lekcje religii dla danej klasy wypadają w środku zajęć, 

uczniowie, którzy nie uczęszczają na te zajęcia, przybywają pod opieką nauczyciela 

wyznaczonego przez dyrektora szkoły.  

 

§ 17.  Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców szkoła organizuje naukę wiedzy o życiu 

seksualnym: 

1.Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu 

wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa. 
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2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice 

zgłoszą dyrektorowi  w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.  

3. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia dla klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 

§ 18. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:  

1. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach 

wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica lub 

pełnoletniego ucznia,  zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii.  Uczeń jest obowiązany 

uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego.  Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania 

fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia. 

 

2. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia 

na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęć 

wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, 

chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji 

wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć).                    

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

albo „ zwolniona”.  

 

3.Uczeń nabiera prawa do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia                 

z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.  

 

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

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania  zwalania do końca 

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

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego.     

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

albo „zwolniona”.   

 

§ 20. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu w salach lekcyjnych podczas zajęć, 

zabezpieczając dostęp do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju 

poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.  
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§ 21.  Przerwy lekcyjne trwają: 

 

0. 15 minut 

1. 5 minut 

2. 10 minut 

3. 10 minut 

4. 10 minut 

5. 15 minut 

6. 5 minut 

7. 5 minut 

8. 5 minut 

9. 5 minut. 

 

§ 22. 1. Współpraca dyrektora szkoły z rodzicami:  

1) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w statucie szkoły, m.in. 

organizacja szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi 

na zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów nowo przyjętych do 

szkoły. 

2) udział dyrektora szkoły w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o bieżących 

problemach szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy szkoły,  

3) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami,  

4) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas dyżurów 

dyrektora.   

 

2.  Współdziałanie w zakresie:   

1) doskonalenia organizacji pracy szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego,   

2) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia szkoły,   

3) zapewnienia pomocy materialnej uczniom.   

 

3. Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących 

pracy szkoły bezpośrednio przez członków dyrekcję,  za pośrednictwem Rady Rodziców.   

 

4. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:   

1) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów nowo przyjętych na początku roku szkolnego     

w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgnięcie dokładnych 

informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach; przy zapisie dziecka do 
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klasy pierwszej (jak też do klasy programowo wyższej w przypadku nowego ucznia 

przychodzącego z innej szkoły) rodzic ma obowiązek wypełnić w sekretariacie szkoły kartę 

zdrowia dziecka, informując dokładnie szkołę o możliwych schorzeniach, dolegliwościach czy 

innych dysfunkcjach swojego dziecka; 

2)  spotkania  nauczycieli z rodzicami w czasie zebrań oraz godzin przyjęć rodziców   

( zgodnie z harmonogramem): 

a) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych,  

b) ustalanie form pomocy,   

c) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole,   

d) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, 

współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie,   

e) omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i szkoły,   

f) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia 

roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.),   

g) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, imprezach 

sportowych,   

h) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiania 

nieobecności przez uczniów.   

 

5. Indywidualne kontakty:   

1) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki    

w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji  w zeszytach 

przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste,   

2) udział rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych,   

3) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie (za zgodą rodziców) do Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej,  

4) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielami,      

o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych według warunków 

określonych w Zasadach Wewnątrzszkolnego  Oceniania.  

 

6. Komunikacja między nauczycielami a rodzicami uczniów odbywa się: 

1) mailowo z wykorzystaniem dziennika internetowego (na udzielenie odpowiedzi nauczyciel ma 

2 dni robocze); 



29 
 

2) poprzez kontakt telefoniczny do szkoły w czasie pracy sekretariatu w ważnych sprawach lub   

w celu umówienia spotkania; 

3) na terenie szkoły podczas comiesięcznych spotkań z rodzicami (wywiadówki, godziny          

dla rodziców). 

 

§ 23.Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną oraz innymi instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

§ 24.  Nauczanie indywidualne  

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, 

obejmuje się indywidualnym nauczaniem.  

 

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców  

na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno 

–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie 

w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków 

realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej. 

 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 

 

4. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego 

oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, 

dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia. 

 

5. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, dyrektor może 

zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków,            

w których zajęcia są realizowane.  

6. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć 

indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej.  

 

§ 25. Indywidualny tok nauki: 

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego 

programu nauki zgodnie z rozporządzeniem.  
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§ 26. Zasady działania biblioteki szkolnej: 

1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb               

i zainteresowań uczniów, celów edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

 

2. Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz 

rodzice. 

 

3. Godziny  pracy biblioteki są corocznie ustalane przez dyrektora szkoły w porozumieniu             

z nauczycielem bibliotekarzem i dostosowane do tygodniowego planu zajęć tak, aby umożliwiał 

uczniom i nauczycielom dostęp do zbiorów bibliotecznych. 

 

4. Biblioteka działa zgodnie z regulaminem działalności biblioteki szkolnej. 

 

5. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) oraz dokumenty 

niepiśmiennicze (materiały audiowizualne). 

 

6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły. 

 

7. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) jest integralną częścią biblioteki 

szkolnej. Wspiera realizację statutowych zadań biblioteki, rozszerza i uzupełnia jej ofertę. 

 

8. ICIM pełni funkcję pracowni interdyscyplinarnej ze swobodnym dostępem do sieci Internet, 

urządzeń reprograficznych i gromadzonych zbiorów multimedialnych. 

 

9. Szczegółowe zasady korzystania z pracowni określa regulamin ICIM. 

 

10. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami  oraz innymi 

bibliotekami: 

1) z biblioteki może korzystać każdy uczeń, jego rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły; 

2) biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca, a na wyraźną prośbę czytelnika 

również na ferie i wakacje; 

3) czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko; 

4) za zniszczoną lub zgubioną, wypożyczoną książkę użytkownik powinien odkupić taką samą 

lub o zbliżonej tematyce, po uzgodnieniu z nauczycielem biblioteki; 
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5) biblioteka udziela rodzicom informacji o czytelnictwie uczniów, służy pomocą w doborze 

literatury dotyczącej problemów wychowawczych, trudności i niepowodzeń szkolnych; 

6) biblioteka szkolna umożliwia wymianę materiałów informacyjnych między bibliotekami; 

7) biblioteka informuje o zbiorach i zachęca do korzystania z zasobów Biblioteki Publicznej; 

8) współpracuje z innymi bibliotekami w zakresie wymiany doświadczeń,  organizacji konkursów 

i innych zajęć edukacyjnych, kulturalnych. 

 

§ 27.1.Świetlica jest nieodpłatną formą działalności wychowawczo – opiekuńczej szkoły. 

 

2. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać w szczególności uczniowie klas I-III, których rodzice 

pracują oraz uczniowie korzystający z dojazdu do i ze szkoły. 

3.Świetlica posiada regulamin wewnętrzny określający uczestnictwo uczniów w zajęciach. 

 

§ 28.1.W szkole dostępna jest stołówka dla uczniów. Uczniowie i pracownicy szkoły  mają 

możliwość wykupienia obiadów przywożonych przez firmę cateringową,  z którą szkoła w danym 

roku podpisze umowę. 

 

2. Stołówka  posiada regulamin wewnętrzny regulujący zasady korzystania z miejsca spożywania 

posiłków. 

 

§ 29.W szkole znajduje się gabinet profilaktyki zdrowotnej: 

1.Gabinet wynajmowany jest firmie zewnętrznej. 

 

2.W sekretariacie szkoły i na drzwiach gabinetu dostępne są godziny pracy higienistki szkolnej. 

 

3.Gabinet  posiada swój wewnętrzny regulamin. 

 

4. Celem profilaktycznej opieki zdrowotnej jest zapewnienie uczniom równego dostępu do opieki 

zdrowotnej w szkole oraz zagwarantowanie dostępu młodzieży do gabinetów stomatologicznych, 

które dostępne są w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 5. Rodzice mają prawo 

wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych.  

 

5. Wychowawcy klas na pierwszym zebraniu informują rodziców o zakresie opieki zdrowotnej 

oraz prawie do wyrażenia sprzeciwu m.in. w zakresie kontroli czystości dziecka, fluoryzacji itp. 
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6. Pielęgniarka szkolna współpracuje z dyrektorem szkoły, nauczycielami i pedagogiem szkolnym 

w podejmowaniu wspólnych działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,               

z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia 

uczniów. 

 

§ 30. Szkoła zapewnia uczniom szafki na pozostawienie w nich podręczników i przyborów 

szkolnych. 

 

§ 31. Wewnątrzszkolny system orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego 

1. Doradzwo zawodowe w  Szkole jest realizowane w poniższych formach: 

1) orientacji zawodowej w klasach I-VI szkoły podstawowej; 

2) doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII szkoły podstawowej. 

 

2.Doradztwo zawodowe realizowane jest : 

1) w klasach VII-VIII w formie zajęć doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin 

dydaktycznych w ciągu roku szkolnego; 

2) na zajęciach przedmiotowych; 

3) na lekcjach z wychowawcą. 

 

3.Za organizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego odpowiada dyrektor szkoły.   

 

4.W szkole zatrudnia się doradcę zawodowego. Do zadań doradcy zawodowego należy:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z realizacją 

doradztwa zawodowego;  

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII; 

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami 

wychowawcami, pedagogiem, programu rocznego doradztwa zawodowego oraz koordynacja 

jego realizacji; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym 

gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie 

zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) wspieranie rodziców w działaniach doradczych, udostępnianie informacji i materiałów do 

pracy z własnym dzieckiem; 
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7) planowanie i prowadzenie w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli form 

szkoleniowych dla rady pedagogicznej lub zespołów przedmiotowych; 

8) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w planowaniu kariery 

zawodowej; 

9) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji; 

10) wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo 

itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym; 

11) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria 

oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – 

pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia 

zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające 

pracodawców itp.; 

12) stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły z treściami z zakresu doradztwa 

zawodowego (zamieszczanie broszur dla uczniów i rodziców, bieżących informacji o rynku 

pracy, materiałów poradnikowych dla uczniów i rodziców, linków do stron związanych            

z doradztwem zawodowym); 

13) prowadzenie ewaluacji podejmowanych działań oraz efektywnośći i funkcjonalności systemu  

doradztwa zawodwoego w szkole. 

 

5. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez: 

1) wychowawców; 

2) nauczycieli przedmiotu; 

3) pedagoga szkolnego; 

4) bibliotekarza; 

5) doradcę zawodowego; 

6) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, powiatowego urzędu pracy); 

7) rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów 

zawodowo-edukacyjnych. 

 

§ 31a .Nauczanie zdalne 

1.W razie wystąpienia na terenie, w którym funkcjonuje szkoła zagrożenia bezpieczeństwa 

uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

temperatury zewnętrznej lub temperatury w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia    

z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną 

lub innego  nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu albo zdrowiu -  zajęcia       

w szkole zawiesza się, na czas oznaczony, zgodnie z trybem określonym w przepisach 

szczegółowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach     

i placówkach. 
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2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz  spotkania uczniów, 

rodziców i nauczycieli związane z realizacją zadań szkoły odbywają się  z wykorzystaniem 

funkcjonalności  Office 365  pod adresem www.office.com. 

3. Do korzystania z platformy uprawniona jest osoba, która posiada status ucznia szkoły, rodzica 

lub nauczyciela szkoły.  

4. Uprawniony do korzystania z platformy uczeń musi posiadać własny adres poczty 

elektronicznej, który umożliwi założenie indywidualnego konta, pozwalającego na dostęp do 

zajęć realizowanych online. 

5. Uprawniony do korzystania z platformy nauczyciel korzysta z założonego, indywidualnego 

konta służbowego dla każdego z nauczycieli.  

6 .Zajęcia online są realizowane z wykorzystaniem materiałów udostępnianych uczniowi  

przez nauczyciela w podręczniku online oraz materiałów dostępnych na stronach internetowych 

wskazanych przez nauczyciela. 

8. Komunikacja ze szkołą i wymiana służbowych danych odbywa się przez konta służbowe 

nauczycieli.  

9. Platforma edukacyjna, o której mowa w ust.2,  została wdrożona w szkole i zabezpieczona pod 

względem bezpiecznego wykorzystywania danych uczniów. Zakres przetwarzanych danych 

osobowych to: imię, nazwisko, login użytkownika.  

10. W lekcji mogą brać udział jedynie uczniowie z danej klasy, zidentyfikowani, podpisani 

imieniem i nazwiskiem. Nie mogą  w niej uczestniczyć osoby postronne. 

11. W celu powstrzymania nieautoryzowanych użytkowników przed uzyskaniem dostępu do 

spotkań online, uczniowie logują się z indywidualnego konta założonego dla każdego ucznia 

przez administratora sieci. 

12. Hasła do konta nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Powinny być trudne do 

złamania, ale łatwe do zapamiętania. 

13. Zarządzającym i prowadzącym lekcje jest nauczyciel i tylko on ma prawo do wyciszania 

uczestników i prezentowania ekranu.  

14. W systemie, gdzie dostęp mają wszyscy uczniowie klasy i nauczyciele uczący  - nauczyciel 

może jedynie publikować ogólne materiały edukacyjne adresowane do wszystkich uczniów, bez 

ujawniania jakichkolwiek danych osobowych uczniów lub rodziców. 

15. Kształcenie na odległość odbywa się z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej 

uczniów,  z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. Niedopuszczalne są sytuacje 

nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do samodzielnej realizacji zadaniami oraz 

nadmierne obciążenie pracą przed monitorem komputera.  

16. W razie wątpliwości samodzielnego wykonania zadań pisemnych, nauczyciel nawiązuje         

z uczniem kontakt za pomocą uzgodnionego środka komunikacji i  w czasie wideokonferencji 

weryfikuje samodzielność wykonywanych zadań, zadając uczniowi pytania związane                     

z zagadnieniami, które budziły wątpliwości. 
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17. Jeżeli będzie możliwość konsultacji na terenie szkoły  - nauczyciel spotyka się z uczniem        

i w czasie konsultacji indywidualnych w spotkaniu bezpośrednim weryfikuje opanowanie przez 

ucznia wiedzy i umiejętności. 

18. Zajęcia on-line oraz godziny konsultacji z nauczycielem  dla poszczególnych oddziałów 

odbywają się zgodnie z tygodniowym planem lekcji i harmonogramem konsultacji, 

umieszczonym na stronie internetowej szkoły, który uwzględnia równomierne obciążenie 

uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w 

ciągu dnia.  

19. Zajęcia online odbywają się w czasie rzeczywistym wyznaczonym w planie lekcji – lekcja 

online . 

20. Potwierdzenie uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod       

i technik kształcenia na odległość 

1) Na początku zajęć nauczyciel sprawdza obecność i odnotowuje ją w dzienniku, uczeń 

obecność potwierdza ustnie; 

 

2) Mikrofon jest włączony i powinien działać sprawnie podczas całej e-lekcji, ponieważ     

   nauczyciel ma prawo wymagać od ucznia odpowiedzi na pytanie lub rozwiązania zadani 

   na ocenę;  

 

3)  Weryfikacja obecności następuje w ciągu zajęć na podstawie aktywności ucznia na czacie 

lub w czasie wypowiedzi ustnych. Trzykrotne wywołanie ucznia do odpowiedzi i brak 

reakcji odznacza nieobecność;  

 

4) W  celu uniemożliwienia w trakcie lekcji nagrywania kolegów oraz wykonywania  zdjęć    i 

printscreenów,  a później tworzenia memów i gifów z wykorzystaniem wizerunku kolegów - 

w czasie sprawdzania obecności i wykonywania zadań, kamery powinny być ustawione tak, 

aby pokazywać tylko to, co  może być pokazane zgodnie z prawem na zajęciach – czyli 

wykonywane zadanie; 

 

 

§ 31b. Opieka nad uczniami z niepełnosprawnością 

 
1. Szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów ze szczególnymi potrzebami, w tym                      

z  niepełnosprawnością - w klasach ogólnodostępnych w formie kształcenia specjalnego               

w integracji ze środowiskiem szkolnym. 

2. Koordynatorem organizacji kształcenia specjalnego oraz wsparcia i pomocy dla uczniów ze 

szczególnymi potrzebami jest pedagog specjalny.  
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3.Podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane zgodnie z odrębnymi przepisami i dostarczone do szkoły z wnioskiem 

rodziców  o objęcie ucznia kształceniem specjalnym. 

4.Dyrektor dla każdego ucznia objętego kształceniem specjalnym powołuje zespół nauczycieli      

i specjalistów odpowiedzialnych za opracowanie,  wdrożenie i ocenę efektywności 

indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Nadzoruje pracę tego zespołu pedagog 

specjalny  

5.Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia: 

1) realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, który zawiera 

informacje o dostosowaniu programów nauczania oraz organizacji zajęć szkolnych  do 

rozpoznanych i zdiagnozowanych potrzeb ucznia; 

2) dostosowanie przestrzeni szkolnej i stanowiska uczenia się do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) zajęcia rewalidacyjne lub socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne.  

4) zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli uczeń takich zajęć 

potrzebuje; 

5) możliwość realizacji zajęć dydaktycznych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 

uczniów, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6) możliwość zatrudnienia dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu 

pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia, z uwzględnieniem 

realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

 

Rozdział 5 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

§ 32. Zadania nauczycieli: 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za 

jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece. 

 

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez 

szkołę; 
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 2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy 

merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  programu nauczania danego 

przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego 

ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do 

aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego 

podręcznika i poinformowanie o nim uczniów; 

3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych 

wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych 

(zgłaszanie  dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny; 

6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych,        

a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia; 

7) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach,                          

na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 

8) aktywny udział w pracach zespołów, do których nauczyciel należy; 

9) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią PPP, w tym poradni 

specjalistycznej lub na podstawie obserwacji nauczyciela; 

10) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, 

ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną 

według formy ustalonej w Przedmiotowych Zasadach Oceniania; 

11) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez 

pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału                

w konkursach, olimpiadach  przedmiotowych, zawodach; 

12) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie 

możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą; 

13) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym; 

14) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 

15) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 
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merytorycznej, aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział           

w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach  metodycznych oraz innych formach 

doskonalenia organizowanych przez ODN , OKE  lub  inne instytucje w  porozumieniu                  

z dyrekcją szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN; 

16) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych 

przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole  

zainteresowań lub innej  formie  organizacyjnej; 

17)  aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie 

dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie  i kończenie zajęć: 

18) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe 

dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen, dziennika zajęć pozalekcyjnych,  

19) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej  

ucznia; 

20) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

21) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 

22) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu 

nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do 

zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną; 

23) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki kończącego dany etap 

szkoły. 

 

3. Prawa nauczycieli. Nauczyciel ma prawo do: 

1) poszanowania swej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności osobistej ze strony 

wszystkich osób; 

2) rzetelnej, sprawiedliwej i obiektywnej oceny swej pracy przez przełożonych; 

3) zgłoszenia swoich postulatów wobec proponowanych przez przełożonego rozwiązań; 

4) zachowania tajemnicy danych zawartych w aktach osobowych; 

5) przedstawienia swoich argumentów w bezpośredniej rozmowie w obecności dyrektora szkoły 

w razie skarg i zastrzeżeń rodziców; 

6) zaproponowania programu do szkolnego zestawu programów nauczania oraz podręcznika do 

nauczanego przedmiotu; 

7) tworzenia programu autorskiego; 

8) zgłaszać projekty innowacji pedagogicznych i przedstawić je do akceptacji dyrektora                 

z zachowaniem przepisów statutowych. 
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4. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub 

wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska; 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym   zajęcia opiekuńcze     

i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów; 

3)zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształcenie  i doskonaleniem 

zawodowym. 

  

5. Zespoły nauczycielskie 

1) dyrektor szkoły może powoływać stałe i doraźne zespoły oddziałowe, przedmiotowe, a także 

zadaniowo-problemowe,  w skład których może  wchodzić dyrektor i  wicedyrektor szkoły oraz 

wszyscy nauczyciele, łącznie z pedagogiem i bibliotekarzem w zależności od rodzaju zespołu; 

2) pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły;  

3) zespoły realizują cele i zadania wspólnie wypracowane przez dyrektora i nauczycieli.       

Należą do nich w szczególności: 

a) analiza efektów edukacyjnych uczniów w poszczególnych oddziałach klasowych, 

b) analiza, ustalanie i realizacja wspólnych zasad pracy z uczniem o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, wraz z opracowaniem niezbędnych dokumentów, 

c) analiza efektów edukacyjnych uczniów poszczególnych ciągów klas i szkoły, 

d) wybór i realizacja programów nauczania, 

e) wybór podręczników, 

f) wybór kierunków pracy szkoły w danym roku szkolnym oraz realizacja głównych kierunków 

polityki oświatowej państwa, 

g) promocja szkoły , 

h) wybór i realizacja przedsięwzięć edukacyjnych takich jak: projekty edukacyjne, konkursy 

szkolne, wycieczki, imprezy wynikające z ceremoniału szkoły i inicjatyw zespołów 

przedmiotowych lub międzyprzedmiotowych, 

i) aktualizacja prawa szkolnego (statut, program wychowawczo- profilaktyczny itp.). 

 

§ 33. Zadania wychowawcy klasy: 

1.Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad 

uczniami, a w szczególności:   
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1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej (więcej informacji znajduje się      

w procedurze rozwiązywania konfliktów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ewarysta Estkowskiego 

w Ostrowie Wielkopolskim). 

 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:  

1)  bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych             

i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań; 

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych wychowanków; 

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

4) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny                   

i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 

5) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów        

z rówieśnikami; 

6) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń 

szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce; 

7) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy          

i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą; 

8) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy; 

9) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem                  

i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu; 

10) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie 

w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy        

w nauce; 

11) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się; 

12) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, 

odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego 

organizowania sobie pracy; 

13) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie 

szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają 
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trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem 

klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie 

dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad 

regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez 

wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn 

obiektywnych) opuścili znaczną liczbę zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu 

materiału; 

14) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw 

moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami -życzliwości, współdziałania, 

wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa 

i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, 

odpowiedzialności za ład, czystość, estetykę klas, pomieszczeń i terenu szkoły, rozwijanie 

samorządności i inicjatyw uczniowskich; 

15) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, 

pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości           

i kierowanie tą  aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem 

uczniów w życiu szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach              

i organizacjach; 

16) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. 

poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów, zimowisk, 

wyjazdów na „zielone lub białe szkoły”; 

17) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów; 

18) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron 

ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami 

poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - 

zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi; 

19) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny 

otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą; 

20) współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia,  

organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom; 

21) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach 

życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie 

pomocy.  
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3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, 

jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar,              

ma prawo ustanowić przy współpracy z klasową radą rodziców własne formy nagradzania              

i motywowania wychowanków.  

 

4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących 

klas: 

1) monitoruje prowadzenie dziennika lekcyjnego;  

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;  

3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego; 

4) drukuje świadectwa szkolne i arkusze ocen;  

5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami                    

i poleceniami dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.  

 

§ 34. Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:  

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi 

sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę. 

 

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia 

odnośnie bhp i ppoż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 

 

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez 

dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:  

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego 

nadzorowi; 

2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od 

przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające 

bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie w 

miejscach niedozwolonych (poręcze schodów, parapety okienne i inne). Nauczyciel nie może 

zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami 

i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym pełnieniu dyżuru; 

3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal 

lekcyjnych; 

4) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń 

szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji; 
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5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku 

szkolnego lub sal lekcyjnych; 

6) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw; 

7) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły – szczególnie w toaletach szkolnych; 

8) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań 

zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia 

miejsca wypadku. 

 

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

i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły lub wicedyrektora. 

 

5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym 

udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu 

uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej. 

 

6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania zajęć i wyprowadzenia                    

z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się  

w czasie zajęć. 

 

7. Nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być 

prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa. 

 

8. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania                        

i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw 

międzylekcyjnych. 

 

9. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 

w szkole. 

 

10. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek 

przestrzegać ogólnie przyjętych zasad.  

 

11. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie : 

1) ma obowiązek sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu 

uczniów  i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel 
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ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia 

usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu; 

2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki; 

3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować 

go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, udzielić 

mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia. Jeśli jest to 

nagły wypadek powiadomić dyrektora szkoły; 

4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować 

zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu; 

5) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, 

zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury; 

6) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej. 

 

12. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z: 

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

 

§ 35. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 

1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych. 

 

2. Planowanie pracy biblioteki. 

 

3. Prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z przepisami dotyczącymi sposobu i rodzajów 

dokumentacji prowadzonej przez szkoły.  

 

4. Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji               

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. 

 

5. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie                    

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się. 

 

6. Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną. 

 

7. Współpraca z nauczycielami, z samorządem uczniowskim w zakresie zaspakajania potrzeb 

czytelniczych i informacyjnych. 

 

8. Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym przy wykorzystaniu 

zasobów multimedialnych i zasobów biblioteki. 
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9. Gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych 

oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych. 

 

10. Przeprowadzanie skontrum zbiorów biblioteki. 

 

§ 36. Zadania pedagoga , pedagoga specjalnego i psychologa 

 1. Do zadań pedagoga i psychologa należy  pomoc wychowawcom klas, w szczególności  w zakresie:  

1) rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych;  

określania form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;  

2) organizowania i prowadzenia różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli;  

3)podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły we współpracy z rodzicami i nauczycielami;  

4) organizowanie działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej dla uczniów znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej.  

2. Dodatkowo pedagog odpowiada za: 

1) przeprowadzenie do 30 września – zgodnie z odrębnymi przepisami prawa oraz analizę wyników 

corocznej diagnozy zachowań ryzykownych i występujących z w szkole czynników chroniących i 

czynników ryzyka; 

2) opracowanie wraz z zespołem wychowawczym programu wychowawczo – profilaktycznego lub w 

zależności od potrzeb opracowanie modyfikacji tego programu;  

3) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym 

indywidualny program lub tok nauki;  

4) współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi. 

 

3.Pozostałe zadania pedagoga i psychologa wynikają ze szczególnych przepisów prawa, w tym 

rozporządzenia w sprawie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej i kształcenia dzieci 

niepełnosprawnych. 

 

4. Do zadań pedagoga specjalnego należy: 

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, 

rodzicami oraz uczniami w zakresie rekomendowania dyrektorowi działań w zakresie zapewnienia 

aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły osób ze szczególnymi potrzebami; 

2) prowadzenie 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 
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lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 

uczniów w życiu szkoły;  

3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów;  

4) określanie 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;  

5) współpraca w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 

zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów ; 

7) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom; 

 

 

§ 37. W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora. Na stanowisko wicedyrektora powołuje 

dyrektor  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.  

 

§ 38. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi      

i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

 

2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres 

obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest 

potwierdzane podpisem pracownika. 

 

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 

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

dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli 

prawo tego nie zabrania; 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, 

podwładnymi oraz współpracownikami; 

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

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego; 
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9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu 

działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy; 

10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie dyrektora szkoły, 

oświadczenia o stanie majątkowym. 

 

§ 39. Zakres zadań na poszczególnych stanowiskach pracy ujęty jest w regulaminie 

organizacyjnym szkoły. 

 

§ 40. 1. W Szkole Podstawowej nr 2 obowiązuje regulamin pracy, ustalony przez dyrektora 

szkoły w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.  

2. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych                

w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z jego treścią pracownik potwierdza własnoręcznym 

podpisem. 

 

§ 41. W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie 

przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników 

szkoły. 

 

§ 42. 1. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w Karcie 

Nauczyciela. 

2. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni podlegają odpowiedzialności porządkowej 

wynikającej z art. 108 Kodeksu pracy. 

 

§ 43.1. W szkole tworzy się następujące stanowiska urzędnicze i pomocnicze (administracyjne): 

1) sekretarz; 

2) kierownik gospodarczy. 

 

2.  W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi: 

1) woźny; 

2) konserwator; 

3) sprzątaczka. 

 

3. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, można tworzyć inne stanowiska niewymienione     

w ust . 1 i ust. 2, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych. 

 

4. Stanowiska, o których mowa ustala się na dany rok szkolny  w arkuszu organizacyjnym.                    
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Rozdział 6 

Prawa i obowiązki ucznia 

Uczeń ma prawo do: 

§ 44. 1. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających ochronę, 

poszanowanie jego godności, bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami dyskryminacji 

oraz przemocy fizycznej lub psychicznej. 

 

2. Ochrony przed uzależnieniami, demoralizacja, szkodliwymi treściami oraz innymi przejawami 

patologii społecznej.  

 

3. Korzystania w szkole z zorganizowanego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opieki, z uwzględnieniem jego wieku i rozwoju 

psychofizycznego. 

 

4. Odpowiedniej do jego sytuacji i możliwości szkoły pomocy w przypadku trudności życiowych, 

materialnych, szkolnych. 

 

5. Rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz uzyskania pomocy w planowaniu swojego rozwoju. 

 

6. Informacji o wymaganiach edukacyjnych  i sposobach sprawdzania osiągnięć. 

 

7. Obiektywnej jawnej i umotywowanej oceny zachowania i za postępy w nauce. 

 

8. Odpoczynku w terminach określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego,       

a także podczas przerw między zajęciami. 

 

9. Udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę. 

 

10. Działania w samorządzie uczniowskim oraz kandydowania do jego organów, a także 

kandydowania do przedstawicielstwa uczniów w radzie szkoły. 

 

11. Ubiegania się o udział w reprezentacji szkoły w imprezach artystycznych i sportowych oraz 

winnych formach współzawodnictwa uczniów. 

 

12. Wiedzy o swoich obowiązkach oraz środkach, jakie mogą być stosowane w przypadku ich 

naruszenia. 

 

13. Wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach ochrony tych praw. 
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14. Swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych. 

 

15. Indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach. 

 

16. Powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości. 

 

Uczeń ma obowiązek: 

§ 45. 1. Zdobywania wiedzy i przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych. 

 

2. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych oraz właściwego 

zachowania w ich trakcie.   

                            

3. Regularnego uczęszczania na lekcje i nie spóźnia się.    

      

4. Usprawiedliwiania każdej nieobecność na zajęciach obowiązkowych. 

 

5. Przestrzegania zasad kultury osobistej i współżycia społecznego oraz właściwego zachowania 

wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów. 

 

6. Poszanowania praw, wolności i godności osobistej oraz poglądów i przekonań innych ludzi. 

 

7. Brania czynnego udziału w życiu szkoły, pracowania  w organizacjach uczniowskich. 

 

8. Odnoszenia  się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, innych uczniów 

oraz ich rodziców. 

 

9. Niestosowania agresji fizycznej i słownej oraz żadnej formy przemocy wobec innych. 

 

10. Przeciwstawiania się w miarę swoich możliwości przejawom wandalizmu i wulgarności. 

 

11. Dbania o wspólne dobro, ład i porządek  w szkole lub placówce. 

 

12. Niepodejmowania działań zagrażających zdrowiu i życiu własnemu oraz innych osób. 

 

13. Troski o własne zdrowie, dbania o higienę oraz wygląd zewnętrzny. 

 

14. Niesienia w miarę swoich możliwości pomocy potrzebującym. 

 

15. Przestrzegania statutu szkoły. 

 

16. Troski o dobre imię Ojczyzny, dbanie  o dobre imię i tradycje szkoły. 
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§ 46. Uczniowi nie wolno: 

1. Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym 

działaniu.  

 

2. Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu. 

 

3. Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.  

 

4. Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć. 

 

5. Spożywać posiłków w czasie zajęć dydaktycznych. 

 

6. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody 

zainteresowanych. 

  

7. Używać podczas zajęć edukacyjnych i przerw, bez zgody nauczyciela, telefonów 

komórkowych i innych nośników. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za 

pośrednictwem sekretariatu szkoły. 

 

8. Zapraszać  obcych osób do szkoły.  

 

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone  

w szkole. W przypadku ich zniszczenia każdy sprawca ponosi koszty materialne naprawy. 

Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia 

szkody. 

 

§ 47. System nagród oraz procedura odwoławcza 

1. Uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 może otrzymać nagrodę za: 

1) rzetelną naukę i pracę społeczną, 

2) wzorową i koleżeńską postawę, 

3) wybitne osiągnięcia, 

4) dzielność i odwagę, 

5) osiąganie bardzo dobrych wyników w konkursach, olimpiadach, zawodach, 

6) aktywny udział w życiu szkoły i zajęciach pozalekcyjnych. 

 

 2. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu 

Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 
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3.  Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

1)  pochwała wychowawcy i dyrektora  na forum szkoły, 

2) pochwała Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Klasowego na forum klasy, 

3) dyplom, 

4) nagrody rzeczowe, 

5) wpis do kroniki szkolnej i Złotej Księgi Absolwentów 

6) list pochwalny wychowawcy i dyrektora szkoły dla rodziców. 

 

4. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły lub przez Radę Rodziców. 

 

5. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z innymi organami szkoły może ustalić dla 

wyróżniających się uczniów inne nagrody i określić warunki ich uzyskiwania. 

 

6. Procedura odwoławcza:                                                                                        

1) od przyznanej nagrody uczeń może się odwołać pisemnie za pośrednictwem Samorządu 

Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie siedmiu dni;                                                                                             

2) odwołanie rozpatruje komisja w składzie: wychowawca, pedagog szkoły, dyrektor lub 

wicedyrektor w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania;  

3) decyzja komisji jest ostateczna. 

 

§ 48. System kar oraz procedura odwoławcza. 

1. Ustala się następujące rodzaje kar: 

a) upomnienie wychowawcy lub innego nauczyciela na forum klasy, 

b) nagana wychowawcy klasy, 

c) upomnienie dyrektora, 

d) nagana dyrektora szkoły, 

e) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia, 

f) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych lub klasowych, 

g) obniżenie oceny zachowania, 

h) pozbawienie prawa wyborczego do Samorządu Uczniowskiego, 

i) skreślenie z listy uczniów (w przypadku ustania obowiązku szkolnego) karne przeniesienie do 

innej szkoły – szczegółowa procedura w § 49, 

j) skierowanie sprawy na policję lub do sądu dla nieletnich. 
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2. Przy zastosowaniu  kary bierze  się  pod  uwagę  w  szczególności  stopień  winy ucznia, rodzaj 

i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, 

dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po popełnieniu 

przewinienia.  

 

3. Wykonanie kary może zostać zawieszone.   

 

4. O zawieszeniu wykonania kary rozstrzyga podmiot, który jej udzielił na wniosek wychowawcy, 

pedagoga lub samorządu uczniowskiego. 

 

5. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę. 

 

6. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 

 

7. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia. 

 

7a. W przypadku, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego 

na terenie szkoły w związku z realizacją obowiązku szkolnego, dyrektor tej szkoły może, za 

zgodą rodziców oraz nieletniego, zastosować środek oddziaływania wychowawczego.          

Warunki i tryb zastosowania środka wychowawczego określają odrębne przepisy. 

 

8. Procedura odwoławcza: 

1) od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać pisemnie za  pośrednictwem Samorządu 

Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do  dyrektora szkoły  w terminie siedmiu dni.  

2) odwołanie rozpatruje komisja w składzie: wychowawca, pedagog szkoły, dyrektor lub 

wicedyrektor w terminie do 14 dni od dnia wniesienia  odwołania. 

 3) decyzja komisji jest ostateczna. 

 

§ 49. Szczegółowe zasady skreślenia z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej szkoły: 

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę - wniosek o skreślenie pełnoletniego ucznia  z listy 

uczniów. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje dyrektor szkoły. 

 

2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury karnego przeniesienia do 

innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Kurator Oświaty. 
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3. Wykroczenia stanowiące podstawę do skreślenia z listy uczniów, a także będące podstawą 

złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły: 

1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla 

innych uczniów lub pracowników szkoły; 

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków; 

3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub 

naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych; 

4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;  

5) kradzież;  

6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;  

7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych pracowników szkoły;  

8) czyny nieobyczajne; 

9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu  bomby; 

10) notoryczne łamanie postanowień statutu szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków 

dyscyplinujących;  

11) zniesławienie szkoły i jej pracowników, np. na stronie internetowej;  

12) fałszowanie dokumentów szkolnych;  

13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego. 

 

4. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do skreślenia ucznia ze szkoły czy też wnioskowania    

o przeniesienie do innej szkoły. 

 

§ 50. Procedura postępowania przy skreśleniu z listy uczniów i przeniesienia do innej szkoły:  

1. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz 

protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (Kpk), dyrektor 

niezwłocznie powiadamia organa ścigania. 

 

2. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie 

Rady Pedagogicznej danej szkoły.  

 

3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia może być: 

wychowawca klasy lub pedagog szkolny. Uczeń może się również zwrócić o opinię do 

Samorządu Uczniowskiego. 
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4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania 

ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca klasy 

zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy informuje Radę Pedagogiczną 

o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych 

karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, itp.  

 

5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje 

uchwałę dotyczącą danej sprawy.   

 

6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi szkoły.  

 

7. Dyrektor szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem 

uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje 

wykonania uchwały Rady Pedagogicznej. 

 

8. W przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły dyrektor kieruje sprawę do Wielkopolskiego 

Kuratora  Oświaty. 

 

9. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice. 

 

10. W przypadku pełnoletniości ucznia, oprócz wręczenia decyzji uczniowi, do rodziców lub 

opiekuna prawnego kierowane jest pisemne powiadomienie listem poleconym. 

 

11. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu 

zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia. 

 

12. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do 

czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej 

wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających      

z art. 108.  Kpa.    

 

§ 51. Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych : 

1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną 

losową. 
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2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych  w czasie ich trwania oraz 

samowolnie oddalać się z terenu szkoły. 

 

3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) na pisemny wniosek rodzica z zajęć 

lekcyjnych udziela wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest 

uzyskać zgodę każdego uczącego w danym dniu nauczyciela lub dyrektora/wicedyrektora szkoły. 

 

4. Nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na 

podstawie oświadczenia rodziców, informującego o przyczynie nieobecności, umieszczonego      

w zeszycie korespondencji/dzienniczku ucznia lub dzienniku elektronicznym. 

 

5. Rodzic zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność dziecka w ciągu tygodnia od dnia jego 

powrotu  do szkoły.  

 

6. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli                      

w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w punkcie 1. 

 

7. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją, 

zezwala wyłącznie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na podstawie pisemnego 

wniosku rodziców). 

 

8. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko   i wyłącznie 

na podstawie pisemnego wniosku rodziców zapisanego w zeszycie korespondencji/ dzienniczku 

ucznia. 

9. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod 

opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody dyrektora lub wicedyrektora szkoły. 

 

10. W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu               

w okresie ( licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo 

przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału programowego na miesiąc przed 

końcem okresu. 

 

11. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest udokumentowanym pobytem w szpitalu 

(powyżej pięciu dni) z powodu choroby lub urazu, to frekwencja tej osoby nie wlicza się do 

ogólnej frekwencji oddziału. 
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12. Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie 

uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje obowiązku nauki/obowiązku 

szkolnego. 

 

13. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco dyrektorowi szkoły informacje 

związane z frekwencją uczniów. 

 

§ 52. 1. Uczniowie mają obowiązek dbać o schludny i estetyczny wygląd. Strój ucznia na 

zajęciach lekcyjnych powinien być skromny  i stosowny.  Niedopuszczalne jest eksponowanie 

gołego brzucha, głębokiego dekoltu i zakładanie zbyt krótkich spódnic i spodenek (długość 

przynajmniej do połowy uda). Fryzura powinna być schludna, bez farbowanych włosów. Włosy 

nie mogą zasłaniać twarzy. Na terenie szkoły nie dopuszcza się noszenia nakryć głowy (czapka, 

kaptur). Paznokcie powinny być  czyste, krótko obcięte i niepomalowane. Dziewczynki nie 

powinny mieć makijażu. Biżuteria nie może być wyzywająca, powinna być dostosowana do 

sytuacji. 

 

2. Strój galowy dla dziewcząt to ciemna spódnica lub spodnie  i biała bluzka, a dla chłopców 

garnitur (lub tylko ciemne spodnie), biała koszula; może być krawat. 

 

 

ROZDZIAŁ 7 

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole 

 

§ 53. 1.W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz 

innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na 

teren szkoły sprawują: wyznaczony pracownik szkoły oraz dyżurujący w czasie przerw 

nauczyciele.   

2. Na terenie szkoły zainstalowany jest monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny  z zapisem 

cyfrowym. Monitory znajdują się w sekretariacie szkoły i w pokoju nauczycielskim nauczycieli 

wychowania fizycznego. Budynek monitorowany jest całodobowo.  

Celem monitoringu jest: 

a) zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie 

szkoły, 

b) ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów, 
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c) ustalenie sprawców czynów karalnych (zniszczeniu mienia, kradzieże ,bójki itp.) w szkole       

i jej otoczeniu, 

d) ograniczenie dostępu do szkoły i jej terenu osobom nieuprawnionym i niepożądanym. 

 

3. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń  nauczycieli dyżurnych,  

pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas 

przerw międzylekcyjnych. 

 

4. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 

organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie 

wycieczek: 

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo 

uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do 

niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce 

podczas zajęć;  

2) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczyciele zgodnie                      

z harmonogramem dyżurów; 

3) przy wejściu do szkoły dyżur pełni pracownik szkoły, który ma obowiązek rejestracji osób 

przychodzących z zewnątrz;  

4) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo 

uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik 

wycieczki wraz z opiekunami. 

 

5. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, boisko sportowe, 

pracownie: informatyki i fizyki, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za 

prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku 

zapoznaje z nim uczniów. 

 

6. Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską. 

 

7. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły. 

 

8. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje i zwolnić uczniów       

z ostatnich z jednodniowym wyprzedzeniem (jeżeli rodzic wyraził zgodę w karcie informacyjnej 

na początku roku szkolnego). 
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9. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod 

warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą  przejmuje inny pracownik szkoły. 

 

10. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, 

zawiadamia pielęgniarkę szkolną, szkolnego inspektora pracy oraz dyrektora szkoły. 

 

11. Dyrektor szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe  

(w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący. 

12. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator 

oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny. 

 

§ 54. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia i demoralizacji: 

1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat uprawia nierząd, bądź 

przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące 

kroki: 

1) przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy; 

2) wychowawca informuje o fakcie pedagoga  szkolnego i dyrektora szkoły; 

3) wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia i przekazuje im uzyskaną 

informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności.                        

W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 

postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku 

interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do 

specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym; 

4) jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych 

źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie 

powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich); 

5) w przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, 

psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły 

powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych 

instytucji; 

6) w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie       

z art. 304. §2 Kpk., dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie 

zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 
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2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków, powinien podjąć następujące kroki: 

1) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy; 

2) odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go 

samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie; 

3) wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia 

pomocy medycznej; 

4) zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców, których zobowiązuje do 

niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice odmówią odebrania dziecka, 

o pozostaniu ucznia w szkole czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia albo przekazaniu go 

do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia 

ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

5) dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod 

wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim 

zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób; 

6) w przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do 

izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny 

do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców 

oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat; 

7) jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor  ma obowiązek powiadomienia 

o tym policji lub sądu rodzinnego; 

8) spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi 

wykroczenie z art. 43.ust. 1. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu   w trzeźwości   

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok 

postępowania leży w kompetencji tej instytucji.  

 

3. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem 

narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1) nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej 

osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile 

to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja 

należy; 

2) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wzywa policję; 
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3) po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

 

4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1) nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, 

aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej 

odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku 

z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności 

przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji; 

2) o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców  ucznia i wzywa ich do 

natychmiastowego stawiennictwa; 

3) w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji       

i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież                  

i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do 

ekspertyzy; 

4) jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić,        

w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, 

sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

 

§ 55. Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów: 

1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo            

i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez 

nią. 

 

2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez: 

1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, 

reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji; 

2) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania w świetlicy    

i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy; 

3) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im; 
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4) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia 

(dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły); 

5) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 

zagrożenie bezpieczeństwa uczniów; 

6) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły; 

7) niezwłocznie zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

 

3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę,          

w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe.  

 

4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – niezwłocznie się je przerywa    

i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły. 

 

5. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania 

fizycznego, świetlica szkolna wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do 

udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. 

 

6. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają 

przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

 

7. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich 

w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po 

zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy. 

 

§ 56. Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach.  

1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób 

zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan 

zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę 

zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać. 

 

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1., uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, 

imprez i wycieczek. 
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3. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego 

miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego. 

 

4. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami 

bezpiecznego przebywania nad wodą, w górach, itp. 

 

5. Osoby pozostające pod opieką szkoły mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie kąpielisk      

i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających 

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

  

6. Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników            

i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły. 

 

7. Niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką szkoły  sprzętu, którego 

użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia, w tym dysku, kuli, młota, oszczepu, łuku, 

szpady, sportowej broni strzeleckiej - jeżeli szkoła nie ma możliwości zapewnienia warunków 

bezpiecznego korzystania z tego sprzętu. 

 

8. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel szkoły,              

a w wyjątkowych wypadkach osoba dorosła przeszkolona i znająca odpowiednie przepisy 

(kwalifikacje potwierdzone dokumentem). 

 

9. Opieka nad grupami uczniowskimi powinna być zorganizowana według odrębnych przepisów: 

1) jeden opiekun na 30 uczniów, jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta                    

z publicznych środków lokomocji; 

2) jeden opiekun na 15 uczniów, jeżeli grupa wyjeżdża poza miasto i korzysta z  publicznych 

środków lokomocji; 

3) jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej; 

4) jeden opiekun na 7 osób na wycieczce rowerowej, kolumna rowerowa wraz z opiekunami nie 

może przekroczyć 15 osób. 

 

10. Na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki w granicach miasta) oraz w imprezie 

turystycznej kierownik musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych uczniów na 

piśmie. 
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11. Wszystkie wycieczki w formie turystyczno-krajoznawczej  (przedmiotowe, specjalistyczne     

i turystyczno-krajoznawcze) wymagają wypełnienia karty wycieczki przez kierownika                     

i zatwierdzenia jej przez dyrektora   szkoły.   

Zajęcia pozaszkolne mające charakter dydaktyczno-wychowawczy organizowane na  terenie 

miasta wymagają wypełnienia karty wyjścia i wpisu do zeszytu wyjść, który  znajduje się            

w sekretariacie szkoły; poza miastem obowiązuje karta wycieczki. 

 

12. Kierownikiem wycieczki powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły 

inna pełnoletnia osoba będąca instruktorem harcerskim albo posiadająca uprawnienia 

przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora 

turystyki, instruktora krajoznawstwa lub zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników 

wycieczek szkolnych. 

 

13. Kierownikiem obozu wędrownego powinien być nauczyciel posiadający zaświadczenie            

o ukończeniu kursu dla kierowników obozów. Opiekunem grupy zaś może być każda osoba 

pełnoletnia (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły). 

 

§ 57. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym: 

1. W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel zobowiązany jest do: 

1) kontroli sprawności sprzętu sportowego przed zajęciami; 

2) zadbania o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów na lekcji i w szatni przed 

lekcją; 

3) dostosowania wymagań i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów; 

4) zapewnienia uczniowi asekuracji w czasie ćwiczeń na przyrządach; 

5) zabezpieczenia szatni przy sali gimnastycznej w czasie trwania zajęć edukacyjnych. 

 

2. Nauczyciel wychodzący z uczniami na pływalnię lub lodowisko zobowiązany jest do: 

1) zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu na terenie szkoły; 

2) sprawdzenia obecności; 

3) bezpiecznego przeprowadzenia uczniów zgodnie z przepisami ruchu   

drogowego; 

4) zapoznania i przestrzegania regulaminu pływalni; 

5) zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu na terenie pływalni; 

6) sprawdzenie obecności; 

7) właściwego nadzoru w czasie powrotu do szkoły. 
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3. W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą  pozostawać 

bez opieki osób do tego upoważnionych. 

 

4. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej     

i wydolności ćwiczących. 

 

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

z wykonywania planowanych ćwiczeń. 

 

6. Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne 

bezpieczeństwo ćwiczących. 

 

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

zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe. 

 

8. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami. 

 

9. W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, 

gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania 

urządzeń i sprzętu sportowego. 

 

10. Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego 

wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach. 

 

ROZDZIAŁ 8 

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania kl. IV-VIII 

 

§ 58. 1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

 

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

wewnątrzszkolnego. 

 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu      

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach 

i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz 

formułowaniu oceny. 
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4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego          

i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

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

postępach   w tym zakresie;  

2) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce                 

i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy w dydaktyczno – 

wychowawczej. 

 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                        

i dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec 

uczniów; 

2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według 

skali i w  formach  przyjętych w szkole; 

3) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych 

i sprawdzających;  

5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  

klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom  informacji o postępach i  trudnościach  

ucznia w nauce. 

 



66 
 

7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione 

przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą. 

 

8. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są: 

1) prace pisemne: 

a) kartkówka, dotycząca materiału z trzech ostatnich  tematów realizowanych na 

maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach, nie musi być zapowiadana, 

b) praca klasowa (sprawdzian, test) obejmująca większą partię materiału, określoną przez 

nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany       

w dzienniku lekcyjnym; 

2) praca i aktywność na lekcji; 

3) odpowiedź ustna; 

4) praca projektowa; 

5) praca domowa; 

6) prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji; 

7) twórcze rozwiązywanie problemów. 

 

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

wewnątrzszkolnego, które 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. 

 

10. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.  

 

§ 59.W  ocenianiu obowiązują zasady: 

1. Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie.  

 

2. Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału         

z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie. 

 

3. Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu. 

 

4. Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  

poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen. 
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5. Zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji  w oparciu   

o okresową ewaluację. 

 

6. Zasada oceny ważonej – ocena klasyfikacyjna okresowa lub roczna nie jest średnią 

arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena ta wynika z przeliczenia ocen cząstkowych, które też są 

„ważone” z wyjątkiem przedmiotów artystycznych, wychowania fizycznego i informatyki. 

 

§ 60. Jawność oceny: 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom obowiązujący program  

nauczania w danej klasie.  

 

2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych             

i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z  realizowanego programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

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

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

4) skutkach wystawienia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

 

3.  Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.  Sprawdzone i ocenione  pisemne 

prace kontrolne są do wglądu na terenie szkoły podczas  zebrań z rodzicami i spotkań 

konsultacyjnych.  

 

4. Nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić. 

 

5. W ocenianiu bieżącym nauczyciel przekazuje uczniowi informację zwrotną ustnie lub 

pisemnie, zgodnie z zasadami oceniania w ramach poszczególnych przedmiotów edukacyjnych 

poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze,  co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się 

uczyć.  

 

6.  Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na 

bieżąco, a rodzicom podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu 

opracowanego przez dyrektora szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi. 



68 
 

§ 61. Skala ocen: 

1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne, okresowe i końcoworoczne ustala się według następującej skali, 

z następującymi skrótami literowymi:  

1) stopień celujący   6 

2) stopień bardzo dobry  5 

3) stopień dobry     4 

4) stopień dostateczny      3 

5) stopień dopuszczający                  2 

6) stopień niedostateczny  1 

 

 2. Oceny bieżące i klasyfikacyjne odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy w formie 

cyfrowej, a w arkuszach ocen  i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i 

sprawdzających  – słownie,  w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się stosowanie skrótów w ocenach 

bieżących w pisemnych pracach uczniów. 

celujący             6- cel 

bardzo dobry  5- bdb 

dobry     4- db 

dostateczny      3- dst 

dopuszczający            2- dop 

niedostateczny           1- ndst 

 

§ 62. Tryb oceniania: 

1. Ocena bieżąca: 

1) bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad  oceniania winno być dokonywane 

systematycznie; 

2) uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego 

przedmiotu; 

3) przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę , daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może 

poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne; 

4) uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno 

uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych; 

5) w uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet; 

6) jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka (pisemne sprawdzenie wiedzy                      

i umiejętności z trzech ostatnich tematów, trwająca do piętnastu minut); 

7) oceny cząstkowe, okresowe i roczne są ocenami pełnymi. Nie stosuje się plusów                  

i minusów; 

8) dopuszcza się stosowanie dodatkowych znaków „+” za aktywność oraz „bz” za brak 

zadania domowego, „np”  - nieprzygotowanie, „b” – nie pisał sprawdzianu.                                             
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2. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej: 

1) pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną lub dwie godziny 

lekcyjne; 

2) prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od 

momentu napisania pracy, z wyjątkiem pracy klasowej z języka polskiego - trzy tygodnie; 

3) uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych jest zobowiązany 

napisać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.  

Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych 

uczniów. W przypadku usprawiedliwionej jednodniowej lub dwudniowej nieobecności, uczeń 

pisze pracę klasową/ sprawdzian/ test na kolejnych zajęciach z danego przedmiotu;  

4) w przypadku nieprzystąpienia do prac pisemnych w wyznaczonym terminie uczeń 

otrzymuje oceną niedostateczną.  

5) w ciągu jednego dnia uczeń może pisać maksymalnie jedną pracę pisemną, w tygodniu nie 

więcej niż 3 (z wyjątkiem kartkówek z trzech ostatnich jednostek tematycznych).  Jeżeli 

zmiana terminu pracy pisemnej następuje na wniosek uczniów, wówczas kryterium liczby 

prac w tygodniu nie obowiązuje;  

6) w przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel 

może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie 

nieobecności ucznia; 

7) progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych: 

a) prac klasowych , sprawdzianów i testów 

0%  - 30%      stopień  niedostateczny 

31% - 50%            stopień dopuszczający 

51% - 70%            stopień dostateczny 

71% - 85%            stopień dobry 

86% - 99%            stopień bardzo dobry 

100%                    stopień celujący 

 

  b) kartkówek  

 0%  - 30%      stopień  niedostateczny 

 31% - 50%            stopień dopuszczający 

 51% - 70%            stopień dostateczny 

 71% - 90%            stopień dobry 

 91% - 99%            stopień bardzo dobry 

 100%                     stopień celujący 
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8) ocenianie odbywa się wg zasady oceny ważonej z uwzględnieniem jednakowych dla 

wszystkich przedmiotów szkolnych (z wyłączeniem przedmiotów plastyki, muzyki, 

wychowania fizycznego i informatyki) wag dla następujących form oceniania: 

a)  testy i prace klasowe   - waga 6 (praca klasowa z języka polskiego waga 8) 

b)  sprawdziany                - waga 5 

c)  kartkówki                    - waga 4 

d) postawa (aktywność, przygotowanie do zajęć oraz praca w grupie na lekcji)                              

-  waga 3  

e)  odpowiedzi ustne    - waga 3 

f)  pisemne zadanie domowe  – waga 1-3  

 

9) dla  niewymienionych  wyżej form  oceniania wyznaczają  nauczyciele odrębne wagi, opisują 

je w wymaganiach edukacyjnych oraz informują uczniów i rodziców; 

10) w zależności od liczby godzin z danego przedmiotu w tygodniu przyjmuje się minimalną 

liczbę ocen cząstkowych do wystawienia ocen  śródrocznych i rocznych: 

a) dla 1 - 2 godzin w tygodniu – trzy stopnie (w tym jeden ze sprawdzianu, testu lub pracy 

klasowej), 

b) dla 3 godzin w tygodniu – cztery stopnie (w tym jeden ze sprawdzianu, testu lub pracy 

klasowej, 

c) dla 4 – 6 godzin w tygodniu – minimum pięć  stopni (w tym dwa ze sprawdzianu, testu lub 

pracy klasowej), 

d) w przypadku przedmiotów typu: technika, muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne, 

informatyka obowiązują ww. normy ilościowe ocen, ale bez potrzeby stosowania sprawdzianów, 

testów, prac klasowych. 

  

§ 63.Nieprzygotowanie ucznia do lekcji:  

1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określone w przedmiotowych 

zasadach oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w okresie. 

 

2. Każde kolejne nieprzygotowanie do zajęć wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej przez 

ucznia. 

 

3. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej 

nieobecności.  
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§ 64. Wymagania edukacyjne: 

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

sformułowane są w przedmiotowych zasadach oceniania, opracowanych przez zespoły 

przedmiotowe . 

 

2. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych. 

 

3. W klasyfikacji śródrocznej  i rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który uzyskał z ocen 

cząstkowych średnią ważoną zgodną ze skalą przeliczeniową (§65.ust.9,11,12) 

1) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w 

programie przyjętym  przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, 

rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela; 

2) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł  

finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej; 

3) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych   

i innych, kwalifikując  się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne   

sukcesy, osiągnięcia; 

4) posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego  

w stopniu bardzo wysokim. 

 

4. W klasyfikacji śródrocznej i rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który uzyskał z 

ocen cząstkowych średnią ważoną zgodną ze skalą przeliczeniową (§ 65. ust.9, 11,12) 

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

2) rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne  i praktyczne objęte programem nauczania 

przyjętym  przez  nauczyciela;  

3) potrafi zastosować  posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach. 

 

5. W klasyfikacji śródrocznej i rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który uzyskał  z ocen 

cząstkowych średnią ważoną zgodną ze skalą przeliczeniową (§65ust.9, 11,12). 
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1) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych). 

2) opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego; 
 

6. W klasyfikacji śródrocznej  i rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który uzyskał z 

ocen cząstkowych średnią ważoną zgodną ze skalą przeliczeniową (§ 65. ust.9, 11,12) 

1) opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego; 

2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności 

(z uwzględnieniem rozszerzeń programowych). 

 

 

7. W klasyfikacji śródrocznej i rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który uzyskał z 

ocen cząstkowych średnią ważoną zgodną ze skalą przeliczeniową (§65.ust.9, 11,12) 

1) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu          

w ciągu dalszej nauki  (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych); 

2) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności            

 

8. W klasyfikacji śródrocznej i rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który uzyskał z 

ocen cząstkowych średnią ważoną zgodną ze skalą przeliczeniową (§ 65. ust.9, 11,12) 

1) braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu; 

 2) nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim 

(elementarnym) stopniu trudności. 

 

9. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch 

nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.  

 

10. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować  pracę z uczniem, w szczególności poprzez 

dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1. do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej lub innej  poradni specjalistycznej oraz obserwacji nauczyciela. 
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11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, nauczyciel bierze 

pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie efekt końcowy i wynik, w przypadku wychowania 

fizycznego także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

12. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki  na  podstawie 

opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii. 

 

13. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.11. uniemożliwia ustalenie 

oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50% 

planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń nie podlega klasyfikacji z tych zajęć,                           

a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”.  

 

14. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 11. jest obowiązany być obecny na lekcji, jeśli 

zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na ostatnie lub 

pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności na tych lekcjach po 

przedstawieniu pisemnej prośby rodziców. 

 

15. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie  indywidualnego nauczania 

dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych                     

i edukacyjnych może nastąpić na podstawie  tego orzeczenia. 

 

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

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia  ucznia  z  wadą  słuchu  lub  z  głęboką  

dysleksją  rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem               

z  nauki  drugiego  języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego. 

 

17. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.16., posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dyrektor szkoły zwalnia ucznia                 

z nauki drugiego języka na podstawie tego orzeczenia. 
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18. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny okresowej lub klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo                   

„ zwolniona”. 

 

§ 65. Klasyfikacja śródroczna i roczna 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:  

   I   okres    -   wrzesień  -  styczeń  

  II   okres    -   luty -   czerwiec   

 

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych oraz oceny  zachowania.  

 

3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I okresu, a roczne na koniec   II okresu.  

 

4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na 

podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej. 

Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu 

wiedzy na koniec okresu. 

 

5. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawcy 

informują ucznia i rodziców o przewidywanej dla niego rocznej niedostatecznej ocenie 

klasyfikacyjnej.  

 

6.  Na tydzień przed radą  przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym wychowawcy klasy są 

zobowiązani  poinformować ucznia i jego rodziców  za pośrednictwem dziennika elektronicznego 

o przewidywanych dla niego  rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenie zachowania.  

Rodzice są zobowiązani do zapoznania się z tą oceną i potwierdzenia tego faktu w dzienniku 

elektronicznym. 

 

7. W przypadku nieobecności ucznia, rodzic ma obowiązek odebrać powyższą informację 

osobiście od wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły.  

 

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

ucznia uniemożliwi  lub utrudni  kontynuowanie  nauki  w klasie  programowo  wyższej,  szkoła  
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stwarza  uczniowi  szanse  uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji 

śródrocznej.  

 

9. W zakresie wystawiania stopni śródrocznych precyzuje się i ujednolica zasady postępowania  

wszystkich nauczycieli.  

niedostateczny   -   1,5 lub mniej 

dopuszczający   -    1,6 do 2,6 

dostateczny       -    2,7 do 3,6 

dobry                -    3,7 do 4,6 

bardzo dobry     -   4,7 do 5,5 

celujący             -    5,6 

 

10. Warunkiem wstępnym uzyskania pozytywnej oceny rocznej i stosowania systemu oceny 

ważonej jest pozytywne zaliczenie przez ucznia II okresu o wadze 5. 

 

11. Wyprowadzenie  ocen rocznych ze  wszystkich  przedmiotów szkolnych odbywa się                 

z uwzględnieniem ocen za I i II okres wg obowiązujących wag: 

I okres  - waga 4  

II okres  - waga 5  

co oznacza stosowanie w praktyce zasady stopniowania trudności w nauczaniu i zasady ciągłości 

oceniania. 

 

12. Do wystawiania stopni rocznych przyjmuje się następujące kryteria ilościowe: 

niedostateczny  - 1,4 lub mniej 

dopuszczający  -  1,5 do 2,4 

dostateczny      -  2,5 do 3,4 

dobry                - 3,5 do 4,4 

bardzo dobry   -  4,5 do 5,5 

celujący            - od 5,6 

Wynik ucznia wyrażony punktowo przyjmuje się bez zaokrągleń w górę lub dół z dokładnością 

do jednego miejsca po przecinku. 

 

§ 66. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z obowiązkowych            

i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

 

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela  

zgodnie  z terminem ustalonym w statucie szkoły.   
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2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko  o jeden stopień                 

i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest 

równa ocenie, o którą się ubiega lub od niej wyższa.  

 

3. Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia podania o podwyższenie rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych jest:  

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej 

choroby);  

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 

pisemnych;  

4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych, również  w trybie 

poprawy ocen niedostatecznych; 

5) skorzystanie  z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy;                             

6) właściwa postawa i praca na zajęciach.  

 

4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do 

wychowawcy klasy, w  ciągu  3 dni  od ostatecznego  terminu  poinformowania  uczniów  

o przewidywanych ocenach rocznych.  

 

5. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.3. pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu 

spełnienie wymogów ust. 3. pkt 3-6. 

 

6.W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4. nauczyciel przedmiotu 

wyraża  zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny. 

 

7. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 5. prośba 

ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej 

odrzucenia.  

 

8. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej do posiedzenia Rady Pedagogicznej 

przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu, 

obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.  
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9. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania, zostaje dołączony        

do dokumentacji wychowawcy klasy. 

 

10. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony 

na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.  

 

11. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie                 

od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.  

  

§ 67. Egzamin klasyfikacyjny: 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich 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.  

 

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia          

z powodu określonej w ust. 1. 

 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

 

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na 

prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale 

wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia lub przyczynę braku 

usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest 

promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły. 

 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.  

 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne      
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i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi, o którym mowa            

w  ust. 5 pkt. 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.  

 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

 

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

 

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 

muzyki, informatyki, techniki, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

 

10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3., 4., przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

 

11. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek 

szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na 

spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji 

wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

dla odpowiedniej klasy.  

 

12. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11. uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami  

liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

 

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice 

ucznia. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 lub skład komisji, o której mowa          

w ust.11., termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,                

wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace 

ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do 

arkusza ocen ucznia.  
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14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego      

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

przez dyrektora szkoły. 

 

15. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych  jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem ust.16. 

 

16. Uczeń, któremu w wyniku rocznych egzaminów klasyfikacyjnych ustalono dwie oceny 

niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych. 

 

§ 68. Egzamin poprawkowy 

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

 

2. Rodzice lub wychowawca składają podanie do dyrektora szkoły z prośbą o umożliwienie 

zdawania egzaminu poprawkowego najpóźniej trzy dni po radzie klasyfikacyjnej. 

 

3. Nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany do przedstawienia uczniowi zakresu materiału 

objętego egzaminem. Odpowiedni dokument składa w dwóch egzemplarzach w sekretariacie 

szkoły. 

 

4. Uczeń lub rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem odebranie dokumentu. 

 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu        

z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego -z  tych przedmiotów egzamin 

powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

 

6. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 

7. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców. 

 

8. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

 

9. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.                       

W skład komisji wchodzą:  
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1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako przewodniczący  

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.  

 

10. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie 

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

w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.  

 

11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład 

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez 

komisję.  

 

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

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

 

13. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną . 

 

14. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego                         

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

dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

 

15. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza 

klasę.  

 

16. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu 

poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny. 

 

17. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie    

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do 
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przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie 

przepisy §68. ust. 2 -9 . Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§ 69. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym: 

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

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po 

zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 

2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,       

w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych 

w terminie do 5 dni od momentu zgłoszenia zastrzeżeń. 

 

3. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne. 

 

4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 3., może być zwolniony z udziału w pracy 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.  

 

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny.  

 

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

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego.  
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7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania  

sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia.  

 

8. Do protokołu, o którym mowa w pkt. 7., dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia.  

 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w 

pkt. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

§ 70. Ocena zachowania: 

1.Wychowawca na początku roku szkolnego  informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i 

sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej 

niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

2. Śródroczną  ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 

wzorowe                 

bardzo dobre        

dobre                    

poprawne             

nieodpowiednie    

naganne                 

 

3. Ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  ma  wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

4. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program 

nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.  

 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 5 dni od dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 
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6. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, 

która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów;          

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

 

7. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 

2) wychowawca klasy; 

3) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;  

4) pedagog; 

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

6) przedstawiciel Rady Rodziców.  

 

8. Roczna ocena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, 

wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik 

do arkusza ocen ucznia.  

 

10.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie 

na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

§ 71. Tryb ustalania oceny zachowania: 

Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy  w przypadku 

zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas 

nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania. 

 

§ 72. Zasady oceniania zachowania: 

1.Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, 

jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów         
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i innych osób w szkole i poza nią, dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych osób, 

dbałości o piękno mowy ojczystej oraz o honor i tradycje szkoły.  

2. Ocenę  zachowania ustala się na podstawie wzoru - pkt. 6. 

3. Wpisu do dziennika elektronicznego, dokonuje na bieżąco wychowawca lub inny nauczyciel. 

4. Uczeń ma prawo znać bieżącą punktację swojego zachowania. 

5. W sytuacji wątpliwej wychowawca zasięga opinii Rady Pedagogicznej. 

6. Ostateczną decyzję o ocenie zachowania podejmuje wychowawca  klasy.  

 

§ 73. Kryteria ocen zachowania: 

1.Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra. 

2.Na początku okresu uczeń otrzymuje 100 punktów. 

3.Za pozytywne działania uczeń otrzymuje punkty dodatnie (A) 

4.Na koniec każdego okresu uczeń otrzymuje:   

- punkty od zespołu klasowego-  od 1 do 6 pkt.( średnia) (B) 

- punkty z samooceny- od 1 do 6 pkt. (C) 

- punkty od nauczycieli- od 1 go 6 pkt. (średnia) (D) 

5. Za negatywne działania uczeń otrzymuje punkty ujemne. ( E) 

6.Liczbę zebranych punktów obliczamy według wzoru: 

 

100 punktów + A (punkty dodatnie) + B (punkty od zespołu klasowego)+ C (punkty z samooceny 

1-6 pkt)  + D ( punkty od nauczycieli) -E (punkty ujemne) = liczba uzyskanych punktów. 

* punkty B, C, D przyznawane są raz w okresie 

 

7. Uczeń, który otrzyma  powyżej 30 punktów ujemnych w okresie nie może mieć oceny 

wzorowej. 

Uczeń, który otrzyma  powyżej 35 punktów ujemnych w okresie nie może mieć oceny bardzo 

dobrej. 

Uczeń, który otrzyma  powyżej 40 punktów ujemnych w okresie nie może mieć oceny dobrej. 
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8. Uczeń uzyskuje ocenę okresową i roczną w zależności od liczby uzyskanych punktów           

wg. tabeli 1: 

Zachowanie Punkty 

wzorowe 200 i więcej 

bardzo dobre 151 - 199 

dobre 100 - 150 

poprawne 51 - 99 

nieodpowiednie 21 - 50 

naganne 20 i mniej 

 

ZACHOWANIA POZYTYWNE 

Tabela 2. Waga pozytywnych zachowań 

 Pożądane zachowania ucznia 

 

Punkty Kto wstawia 

P1 Udział w konkursie przedmiotowym/ zawodach 

sportowych na wszystkich szczeblach. 

5 (za każdy konkurs) 

 

opiekun 

konkursu 

P2 Zajęcie wysokiego miejsca (I, II, III miejsce oraz 

wyróżnienie) w konkursie przedmiotowym/ 

zawodach sportowych. 

 

 5-15  szkolne         

10-20 gminne , 

powiatowe, 

wojewódzkie, 

ogólnopolskie 

opiekun 

konkursu 

P3 Laureat w konkursie przedmiotowym 

organizowanym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

50 opiekun 

konkursu 

P4 Rozwijanie zainteresowań poprzez aktywny udział 

w szkolnych kołach zainteresowań. 

 

10 ( raz w okresie) opiekun koła 

zainteresowań 

P5 Efektywne pełnienie funkcji w szkole                     

np. przewodniczący SU. 

 

15 (raz w okresie) opiekun SU 

P6 Efektywne pełnienie funkcji w klasie                      

np. przewodniczący klasy, skarbnik itp. 

 

5 (raz w okresie) wychowawca 

P7 Praca na rzecz klasy/szkoły np. pomoc  w bibliotece, 

wykonanie pomocy naukowych, drobne prace 

porządkowe, przygotowanie imprez klasowych itp. 

1-10                       

(za każdą pracę) 

każdy 

nauczyciel 

P8 Udział w uroczystościach szkolnych,                     

np. rola w przedstawieniu. 

 

10 (za każdą 

uroczystość) 

opiekun 

P9 Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej. 

 

5-10 (za każdą 

imprezę) 

 

opiekun 
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P10 Udział w akcjach  organizowanych na terenie szkoły 

 

5 (za każdą akcję) opiekun 

P11 Działalność charytatywna i praca jako wolontariusz 

 

5 - 1  (raz w okresie) wychowawca 

/opiekun 

wolontariatu 

 

P12 Zbiórka surowców wtórnych  – nakrętki  

 

5 pkt. (nie więcej niż 

15 pkt w okresie 

 

wychowawca 

P13 Wyjątkowa kultura osobista - dobre maniery           

w stosunku do dorosłych i rówieśników, zachowanie 

odpowiednie do sytuacji, nieuleganie nałogom, 

okazywanie wszystkim szacunku. 

 

10 (raz w okresie ) wychowawca 

P14 Wyjątkowa kultura osobista na poszczególnych 

przedmiotach. 

 

5 (raz w okresie ) każdy 

nauczyciel 

P15 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa  i prawidłowe 

reagowanie na przejawy zagrożenia. 

 

5 (raz w okresie) każdy 

nauczyciel 

 

P16 Okolicznościowe reprezentowanie szkoły na 

zewnątrz. 

 

5 (za każdą 

uroczystość) 

opiekun 

P17 Premia za całkowity brak punktacji ujemnej. 

 

10 (raz w okresie) wychowawca 

P18 Inne niewymienione zachowania (należy podać) 

 

5 ( za każde) każdy 

nauczyciel 

P19 Wysoka frekwencja (powyżej 90%) 

 

10 ( raz w okresie) wychowawca 

P20 Pomoc koleżeńska 1-10 pkt.  

(jednorazowo) 

każdy 

nauczyciel 

P21 Pochwała wychowawcy 

 

15 wychowawca 

P22 Pochwała dyrektora szkoły 

 

30 dyrektor 

 

 

ZACHOWANIA NEGATYWNE 

Tabela 3. Waga negatywnych zachowań 

 

 Niepożądane zachowania ucznia 

 
Punkty ujemne Kto wstawia 

N1 Spóźnienia na lekcje z własnej winy. 

 

1 (za każde)  wychowawca 

N2 Przeszkadzanie na lekcji (dotyczy jednej 

jednostki lekcyjnej). 

 

5 (za każde 

zdarzenie) 

każdy 

nauczyciel 
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N3 Niewykonanie poleceń nauczyciela. 

 

10 (za każde 

zdarzenie) 

 

każdy 

nauczyciel 

N4 Celowe niszczenie mienia szkolnego lub 

własności innej osoby. 

 

20 (za każde 

zdarzenie) 

każdy 

nauczyciel 

N5 Wyjście bez zezwolenia z lekcji lub poza teren 

szkoły w czasie pobytu w szkole. 

 

10 (za każde 

zdarzenie) 

wychowawca 

N6 Niewywiązywanie się z powierzonych zadań 

(innych, niż praca domowa). 

 

5 (za każde 

zdarzenie) 

każdy 

nauczyciel 

N7 Agresja słowna (dokuczanie, ubliżanie, 

przezywanie, ośmieszanie, wulgarne 

słownictwo, wulgarne gesty itp.). 

Aroganckie zachowanie wobec kolegów, 

nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób, 

okłamywanie. 

 

10 ( za każde 

przewinienie) 

 

każdy 

nauczyciel 

N8 Agresja fizyczna, udział w bójce. 

 

20 ( za każde 

przewinienie) 

każdy 

nauczyciel 

N9 Znęcanie się (współudział) nad kolegami, 

zorganizowana przemoc, zastraszanie. 

Pobicie. 

20 (za każde 

zdarzenie) 

wychowawca 

N10 Kradzież. 

 

20 (za każde 

zdarzenie) 

wychowawca 

N11 Zachowania zagrażające zdrowiu bądź życiu 

swojemu lub innych. 

 

20 (za każde 

zdarzenie) 

wychowawca 

N12 Zaśmiecanie otoczenia (dotyczy jednego 

zdarzenia). 

 

2 (za każde 

zdarzenie) 

każdy 

nauczyciel 

N13 Stosowanie używek (alkohol, narkotyki, 

papierosy). 

 

20 (za każde 

zdarzenie) 

wychowawca 

N14 Wyłudzanie pieniędzy. 

 

15 (za każde 

zdarzenie) 

 

wychowawca 

N15 Podrabianie podpisu, fałszowanie 

usprawiedliwienia. 

 

15 (za każde 

zdarzenie) 

wychowawca 

N16 Używanie telefonów komórkowych.  5 (za każde 

zdarzenie) 

 

każdy 

nauczyciel 

N17 Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń               

z udziałem innych osób bez ich zgody. 

 

10 (za każde 

zdarzenie) 

każdy 

nauczyciel 



88 
 

N18 Upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody 

obecnych na nich osób. 

 

 

20 (za każde 

zdarzenie) 

wychowawca 

N19 Brak stroju galowego, niestosowny strój                

i niestosowny makijaż, długie lub jaskrawo 

pomalowane paznokcie. 

 

5 (za każde 

zdarzenie) 

wychowawca 

N20 Godziny nieusprawiedliwione do 20       – 5 

21-50       – 10 

51-100     – 20 

powyżej 101 - 40 

(raz w okresie) 

 

wychowawca 

N21 Inne, niewymienione zachowania  

(należy podać jakie) 

5 (za każde ) każdy 

nauczyciel 

 

N22 Upomnienie dyrektora szkoły 

 

40 wychowawca 

N23 Nagana dyrektora szkoły 

 

50 wychowawca 

 

 

10. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie norm 

prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowi 

można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy. 

 

§ 74. Promowanie i ukończenie szkoły:  

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w  szkolnym  planie  nauczania  uzyskał 

klasyfikacyjne roczne  oceny  wyższe  od oceny niedostatecznej. 

 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1., nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

 

3. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może raz w ciągu danego 

etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych do klasy programowo wyższej, pod warunkiem, że te 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane           

w klasie programowo wyższej.  
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4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz 

laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą 

roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo 

uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca, następuje zmiana tej oceny na  

najwyższą ocenę pozytywną. 

  

5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję                     

z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej. 

 

6. Ukończenie szkoły przez ucznia VIII klasy .    

Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

w klasach programowo  niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, 

z zastrzeżeniem ust. 2. oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. Obowiązek przystąpienia do 

egzaminu nie dotyczy uczniów zwolnionych na podstawie odrębnych przepisów. 

 

7. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał                

z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania.  

 

8. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję w sprawie przyznania uczniom nagród ustanowionych 

przez kuratora oświaty.  

 

§ 75. Świadectwa szkolne i inne druki szkolne: 

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń 

zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 

potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.             

Wzory świadectw określają odrębne przepisy. 

 

2. Uczeń który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje 

świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem. 
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3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne, zalicza się 

osiągnięcia określone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

 

4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

 

5. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania. 

 

6. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne przepisy. 

Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty 

ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 

 

7. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania. 

 

8. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły             

i aneksów do tych świadectw oraz zaświadczeń.  

 

9. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące 

przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej 

przez szkołę. 

 

10. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia  uczeń lub absolwent może 

wystąpić odpowiednio  do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym 

wnioskiem o wydanie duplikatu. 

 

11. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty 

skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez 

dyrektora szkoły. 

 

12. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły , w części 

dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się: 

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem –                   

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty 

albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające 

na terenie szkół; 

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub 

środowiska szkolnego. 
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Zasady wewnątrzszkolnego oceniania w kl. I- III 

 § 76 1.Kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia. Zadaniem szkoły 

jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania 

obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. Głównym celem edukacji wczesnoszkolnej 

jest zatem wspieranie całościowego rozwoju dziecka – dbałość o integralny rozwój biologiczny, 

poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga 

dojrzałość do podjęcia nauki na II etapie edukacyjnym. 

 

2. Integralną częścią procesu nauczania, uczenia i wychowania jest ocenianie.  

Ocenianie wewnątrzszkolne polega na stałej obserwacji uczniów przez nauczyciela                        

i rozpoznawaniu poziomu opanowania przez nich wiadomości i umiejętności, a także ich postaw 

społeczno- emocjonalnych w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu 

nauczania.  

 

3. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych , postępach w tym 

zakresie oraz jego zachowaniu; 

2) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

3) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju; 

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach             

i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej;  

6) określenie efektywności stosowanych metod pracy; 

 

4. W klasach I-III szkoły podstawowej stosuje się ocenę opisową. Pozwala ona bardziej 

efektywnie i precyzyjnie ocenić wiadomości i umiejętności ucznia, nie powodując zbędnego 

napięcia emocjonalnego, wpływać na funkcjonowanie ucznia w szkole, a w szczególności na 

motywację do nauki.  

Ocena ma informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, a nie o tym czego nie 

umie, ma dostarczać informacji o czynionych przez niego postępach, specjalnych uzdolnieniach 

lub trudnościach, jakie pojawiają się w czasie zdobywania przez niego kolejnych wiadomości        

i umiejętności. 
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 5. Funkcja oceny opisowej:  

1) informacyjna (co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, nauczyć, jakie zdobyło 

umiejętności, co potrafi, jak kontroluje to, co robi, jaki był jego wkład pracy) 

2) korekcyjna (co trzeba zmienić w pracy z dzieckiem, aby uzyskać lepsze efekty) 

3) motywująca (zachęca do podejmowania dalszego wysiłku, wskazuje na możliwość 

osiągnięcia sukcesu oraz dodaje dziecku wiary we własne siły). 

 

6. Ocena opisowa składa się z dwóch elementów: oceny zachowania, która zawiera informację 

dotyczącą rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka 

1) w ocenie opisowej zachowania należy uwzględnić: 

a) stosunek do obowiązków szkolnych, 

b) kulturę osobistą, 

c) postawę wobec kolegów i innych osób, 

d) funkcjonowanie w środowisku szkolnym, 

e) respektowanie zasad współżycia społecznego oraz ogólnie przyjętych norm etycznych. 

2) obserwacji i ocenie mogą podlegać również zachowania, gdy uczeń: 

a) bierze udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych lub zawodach sportowych, 

b) samodzielnie podejmuje różne przedsięwzięcia na rzecz klasy lub szkoły, 

3) oceny zajęć edukacyjnych, którym podlegają postępy uczniów w edukacji: 

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, plastycznej, muzycznej, technicznej, 

informatycznej, edukacji językowej - język obcy nowożytny, wychowania fizycznego;                                            

4) w procesie oceniania brane są pod uwagę następujące obszary:                                  

 a) indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu materiału edukacyjnego;                                                                                                           

 b) stopień opanowania materiału edukacyjnego,                                 

c) stopień zaangażowania ucznia i wkład pracy w procesie zdobywania wiadomości                   

i umiejętności, 

d) umiejętność stawiania pytań i formułowania problemów, 

e) umiejętność rozwiązywania problemów, 

f) postępy dziecka w rozwoju społeczno-emocjonalnym, 

g) osobiste sukcesy dziecka. 

 

7.  Ocena opisowa dzieli się na: bieżącą, śródroczną, klasyfikacyjną roczną. 

a) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej rodzice otrzymują 

informację o nieopanowaniu wymaganych umiejętności objętych programem nauczania.  
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b) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej rodzice są 

zapoznawani z przewidywaną roczną oceną opisową ucznia.  

 

8. Ocenianie bieżące 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.  

 

9. Ocenianie bieżące dokonywane jest według ustalonych elementów obserwacji i wyrażone        

w dzienniku lekcyjnym jako zapis w sześciostopniowej literowej skali: 

W- Wspaniale 

B- Bardzo Dobrze 

D- Dobrze 

P- Przeciętnie 

S- Słabo 

N- Negatywnie 

 

10. Zadania kontrolne-testy, sprawdziany, kartkówki  ocenianie są według następującej skali 

procentowej:  

poniżej 34%- negatywnie  

35%- 49%- słabo  

50%- 74%- przeciętnie  

75%- 89%- dobrze  

90%- 96%- bardzo dobrze  

97%- 100- wspaniale  

 

11. Kryteria ogólne osiągnięć dydaktycznych: 

1) Wspaniale (W) otrzymuje uczeń, który:                                                                    

a) samodzielnie formułuje problemy,                                                                        

b) jest dociekliwy dąży do rozwiązania problemu,                                                

c) wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć,                                      

d) sprawnie i precyzyjnie posługuje się odpowiednią terminologią,                            

e) jasno i logicznie rozumuje,                                                                     

f)samodzielnie i twórczo rozwiązuje zadania i problemy,                                 

g) potrafi zaplanować i odpowiedzialnie wykonać zadania,                                

 h) rzadko popełnia błędy,                                                                                    

 i) buduje dojrzałe językowo i stylistycznie wypowiedzi (ustne i pisemne),                        

 j) posługuje się bogatym słownictwem,                                                                      
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        k) osiąga sukcesy w konkursach międzyszkolnych, zawodach sportowych,              

        l) potrafi łączyć wiedzę z różnych przedmiotów, dziedzin i stosować ją w nowych  

          sytuacjach. 

 

2) Bardzo dobrze (B) otrzymuje uczeń, który: 

a) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

b) potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, 

c) samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy, 

d) posługuje się odpowiednia terminologią, 

e) posiada bogaty zasób słownictwa, 

f) potrafi ułożyć poprawnie wypowiedź ustna i pisemną, 

g) osiąga sukcesy w szkolnych konkursach i zawodach sportowych 

 

3) Dobrze (D) otrzymuje uczeń, który: 

a) rozumie wiele pojęć, 

b) sprawnie, ale nie zawsze precyzyjnie, posługuje się odpowiednią    terminologią, 

c) logicznie rozumuje, przy czym nie zawsze wybiera prosty sposób rozwiązania, 

d) samodzielnie analizuje i rozwiązuje typowe zadania, 

e) potrafi zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań praktycznych, 

f) buduje wypowiedzi (ustne i pisemne) poprawne językowo i stylistycznie. 

 

4) przeciętnie (P) otrzymuje uczeń, który: 

 a) zna i rozumie podstawowe pojęcia, 

 b) przy rozwiązywaniu zadań nie zawsze sprawnie posługuje się odpowiednią  terminologią, 

 c) rozwiązuje proste zadania, 

 d) zadania i problemy złożone rozwiązuje przy pomocy nauczyciela, 

 e) popełnia błędy, nie zawsze starannie wykonuje zadania, 

 f) wypowiada się na ogół poprawnie językowo i stylistycznie, 

 

5) słabo (S) otrzymuje uczeń, który: 

 a) zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia, 

 b) analizuje i rozwiązuje zadania najczęściej z pomocą nauczyciela, 

 c) czasami samodzielnie potrafi rozwiązać proste zadania, 

 d) zadania rozwiązuje długo, czasami niestarannie, 
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 e) bardzo często popełnia błędy, 

 f) buduje wypowiedzi mało poprawne językowo i stylistycznie, 

 g) posługuje się ubogim słownictwem, 

 

6) negatywnie (N) otrzymuje uczeń, który: 

  a) nie rozumie elementarnych pojęć, 

  b) nie wykonuje zadań nawet z pomocą nauczyciela, 

  c) nie udziela odpowiedzi, 

  d) nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne, najistotniejsze oraz 

najbardziej użyteczne. 

 

12. Sprawdzanie i dokumentowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

Czytanie (tempo, technika, rozumienie)-sprawdzane jest na bieżąco na podstawie sylab, wyrazów, 

zdań, tekstów, czytanek i wierszy. Wpisy do dziennika - na bieżąco. 

 Pisanie (tempo, poprawność, estetyka) liter, sylab, wyrazów i zdań sprawdzane jest                      

w codziennych sytuacjach szkolnych, analizując karty pracy uczniów, stosując przepisywanie 

tekstu, a także pisanie z pamięci oraz ze słuchu. Wpisy do dziennika – na bieżąco. 

Mówienie, słuchanie, wiedza o języku-sprawdzanie na bieżąco na podstawie wypowiedzi ucznia 

dotyczących ilustracji, historyjek obrazkowych ,własnych przeżyć i doświadczeń oraz 

wysłuchanych i przeczytanych tekstów. Wpisy do dziennika- na bieżąco. 

Wiadomości i umiejętności matematyczne sprawdzane są na bieżąco (np. karty pracy, praca na 

lekcji) jak również za pomocą sprawdzianów dotyczących umiejętności operowania czterema  

działaniami arytmetycznymi w zakresie liczbowym odpowiednim do poziomu kształcenia, 

umiejętności rozwiązywania i układania zadań z treścią, wykorzystywania praktycznych 

umiejętności do rozwiązywania problemów. Wpisy do dziennika- na bieżąco. 

Znajomość przyrody- sprawdzana na bieżąco, na podstawie wypowiedzi uczniów w trakcie 

omawiania treści przyrodniczych, obserwacji, doświadczeń, podczas uzupełniania ćwiczeń, w 

kartach pracy jak również na podstawie przeprowadzonych sprawdzianów. Wpisy do dziennika- 

na bieżąco. 

Wiadomości i umiejętności plastyczno-techniczne, muzyczne oraz w zakresie wychowania 

fizycznego sprawdzane są na bieżąco. 

Wiadomości z zakresu edukacji informatycznej sprawdzane są na podstawie posiadanej wiedzy      

i praktycznych umiejętności. Wpisy do dziennika - na bieżąco. 

Zadania domowe oceniane są w formie ustnej lub pisemnej. 
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Wiadomości z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczo-społecznej 

sprawdzane są także za pomocą testów i sprawdzianów integrujących treści z powyższych 

edukacji.   

 

13. Ocena z religii wyrażona jest stopniem w skali od 1 do 6 i jest zgodna z wymaganiami 

edukacyjnymi. 

 

14. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy: 

I okres - od września do stycznia 

II okres – od lutego do czerwca  

 

15. Klasyfikowanie roczne przeprowadza się  na koniec II okresu.  

 

16. Ocena śródroczna jest wynikiem półrocznej obserwacji, zawiera zalecenia i wskazówki dla 

ucznia dotyczące postępów w nauce jak i rozwoju społeczno-emocjonalnego. Ocena ta jest 

skierowana do dziecka i jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej.  

Ocenę śródroczną -opisową otrzymuje rodzic (prawny opiekun) po zakończeniu I okresu.  

 

17. Ocena roczna klasyfikacyjna  zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez 

ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego, podkreśla wysiłek dziecka, zwraca uwagę na jego 

możliwości rozwojowe, tempo pracy, eksponuje osiągnięcia, jednocześnie pokazuje 

niedociągnięcia i sposoby ich wyrównywania, motywuje do dalszej pracy. 

Ocena ta podkreśla zmiany w rozwoju dziecka, wynikające ze stosowania wskazówek zawartych 

w ocenie śródrocznej. Ma ona charakter diagnostyczno-informacyjny, aby rodzice po zapoznaniu 

się z jej treścią mogli jak najlepiej wspomagać dziecko w dalszym jego rozwoju. 

Ocenę roczną  klasyfikacyjną -opisową otrzymuje rodzic (prawny opiekun) w dniu zakończenia 

roku szkolnego na świadectwie szkolnym.  

 

18. Ocena postępów w nauce z religii jest wyrażona stopniem- na koniec I oraz II okresu.  

 

19. Sposoby oceniania: 

1) ocenianie ma charakter ciągły i odbywa się na bieżąco podczas wielokierunkowej działalności 

ucznia; 

2) wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów); 

3) sposób oceniania jest adekwatny do danego rodzaju działań; 
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4) uczeń otrzymuje oceny bieżące za wypowiedzi ustne, prace pisemne i działania twórcze; 

5) uczeń w toku działań edukacyjnych systematycznie i na bieżąco jest informowany                    

o postępach, jakie poczynił, w formie ustnej lub pisemnej opisowej pod wykonanym zadaniem; 

6) zadania kontrolne – testy - przeprowadzane są przynajmniej 3 razy w ciągu roku szkolnego        

i odnotowane w dzienniku lekcyjnym;  

7) sprawdziany oraz prace pisemne dotyczą określonej umiejętności lub bloków tematycznych       

i również są wpisywane do dziennika lekcyjnego;  

8) każdy test oraz sprawdzian opatrzony jest recenzją słowną; 

9) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do 

końca danego roku szkolnego. Rodzice (prawni opiekunowie) oraz uczniowie mogą otrzymać je 

do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela ; 

10) przy ustaleniu oceny z edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej oraz  wychowania  

fizycznego  nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia            

w  wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć; 

11) aktywność i zachowanie na lekcjach mogą być również oceniane za pomocą znaków 

motywujących ustalonych przez nauczyciela danego przedmiotu, wychowawcę. 

 

20. Wymagania edukacyjne: 

1) nauczyciel na początku każdego roku szkolnego jest zobowiązany poinformować uczniów oraz 

ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach wynikających z podstawy programowej 

edukacji wczesnoszkolnej oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

2) nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - 

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku 

do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe 

uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym  z programu nauczania;  

3) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 

21. Uczeń klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo 

wyższej. 

W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym 

roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić  o powtarzaniu 
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klasy przez ucznia klasy I- III na wniosek wychowawcy klasy, po zasięgnięciu opinii rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia.  

 

22. Na miesiąc przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej uczniowie 

i rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informację o nieopanowaniu wymaganych 

umiejętności objętych programem nauczania.  

 

23. Rodzice na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej są zapoznawani 

przez dziennik elektroniczny z przewidywaną roczną oceną opisową ucznia. Fakt ten 

potwierdzają w dzienniku elektronicznym. 

 

24. Na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców Rada Pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego. 

 

25. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na 

jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego                            

albo  indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

ROZDZIAŁ 9 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

§ 77. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

§ 78. Szkoła posiada patrona.  

 

§79. Ceremoniał szkolny: 

1. Szkoła w każdym roku obchodzi następujące uroczystości:  

1) inauguracja roku szkolnego; 

2) ślubowanie uczniów klas pierwszych; 

3) Dzień Edukacji  Narodowej; 

4) Święto  Niepodległości; 

5) Dzień Patrona – Święto Szkoły; 

6) Wigilia Świąt Bożego  Narodzenia; 

7) rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 

8) Dzień Dziecka, Sportu; 
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9) zakończenie roku szkolnego. 

2. Odświętny strój obowiązuje społeczność szkoły na uroczystościach i egzaminach końcowych.  

 

§ 80. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) statutu.  

1. Zmiany (nowelizacja)  w statucie mogą być wprowadzane na wniosek:  

1)organów szkoły; 

2)organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku 

zmiany przepisów.  

 

2. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji)  do statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.  

 

3. O zmianach (nowelizacji) w statucie dyrektor szkoły powiadamia organy szkoły, organ 

prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

 

4. Szkoła publikuje tekst ujednolicony po kilku (lub po każdej) nowelizacjach statutu. 

 

                                                                               Dyrektor szkoły 

                                                                                 /Renata Sroka/ 


