
STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI
im. ADAMA MICKIEWICZA

W SOSNOWCU

Podstawa prawna opracowania niniejszego statutu:

1. Art. 98 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – 
 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237) 
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ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1. Nazwa i adres szkoły

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Specjalnymi im. Adama
Mickiewicza w Sosnowcu.

2. Szkoła Podstawowa jest ośmioletnią szkołą publiczną.
3. W  nazwie  Szkoły  umieszczonej  na  tablicy  urzędowej,  na  świadectwie  oraz  na

pieczęciach,  którymi  opatruje  się  świadectwo  i  legitymację  szkolną,  pomija  się
określenie "z Oddziałami Specjalnymi" oraz określenie  rodzaju niepełnosprawności
uczniów. W nazwie Szkoły umieszczonej na dokumentach szkolnych ucznia podaje
się pełną nazwę szkoły.

4. Szkoła używa stempli (pieczęci podłużnych) o następującej treści:
Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Specjalnymi 
im. Adama Mickiewicza 
ul. Stefana Starzyńskiego 41, 41-215 Sosnowiec
NIP 6443529033, REGON 000738800

Szkoła Podstawowa nr 33 
im. Adama Mickiewicza 
ul. Stefana Starzyńskiego 41, 41-215 Sosnowiec
NIP 6443529033, REGON 000738800

5. Pieczęcie urzędowe i stemple używane są zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 2. Organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego

1. Organem  prowadzącym  jest  Miasto  Sosnowiec,  adres  urzędowania  
41-200 Sosnowiec, Al. Zwycięstwa 20.

2. Organem  sprawującym  nadzór  pedagogiczny  jest:  Śląski  Kurator  Oświaty,  adres
urzędowania: 40-032 Katowice, ul. Powstańców 41a.

ROZDZIAŁ 2.   CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ICH 
REALIZACJI.

§3. Cele ogólne

1. Szkoła realizuje cele określone w prawie oświatowym, uwzględniając treści zawarte
w programie  wychowawczo  –  profilaktycznym  szkoły,  dostawane  do  potrzeb
rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. 

2. Umożliwia zdobycie  wiedzy i  umiejętności  niezbędnych dla  uzyskania  świadectwa
ukończenia  Szkoły.  Dla  spełnienia  zadań  statutowych  Szkoła  opracowuje  Szkolny
zestaw programów.

§4. Cele szczegółowe szkoły.

1. Kształcenie  i  wychowanie  służące  rozwijaniu  u  młodzieży  poczucia
odpowiedzialności,  miłości  Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa
kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

2. Zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju.
3. Przygotowanie  uczniów  do  wypełniania  obowiązków  rodzinnych  i  obywatelskich

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
4. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności,

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji.

4



5. Wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających
bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele).

6. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
i etnicznej.

7. Formowanie u uczniów poczucia  godności  własnej  osoby i  szacunku dla  godności
innych osób.

8. Rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.
9. Rozwijanie  umiejętności  krytycznego  i  logicznego  myślenia,  rozumowania,

argumentowania  i wnioskowania.
10. Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności.
11. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.
12. Wyposażenie  uczniów  w  taki  zasób  wiadomości  oraz  kształtowanie  takich

umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć
świat.

13. Wspieranie  uczniów  w  rozpoznawaniu  własnych  predyspozycji  i  określaniu  drogi
dalszej edukacji.

14. Wszechstronny  rozwój  osobowy  uczniów  poprzez  pogłębianie  wiedzy  oraz
zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej.

15. Kształtowanie u uczniów postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności
w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość.

16. Zachęcanie uczniów do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na
umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.

17. Podtrzymywanie  u  uczniów  poczucia  tożsamości  narodowej,  etnicznej,  językowej
i religijnej. 

§ 5. Zadania szkoły.

1. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie
do  wykonywania  obowiązków  ucznia  oraz  wdrażanie  do  samorozwoju.  Szkoła
zapewnia  bezpieczne  warunki  oraz  przyjazną  atmosferę  do  nauki,  uwzględniając
indywidualne  możliwości  i  potrzeby  edukacyjne  ucznia.  Najważniejszym  celem
kształcenia  w  szkole  podstawowej  jest  dbałość  o  integralny  rozwój  biologiczny,
poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 

2. Kształtowanie kompetencji językowych uczniów oraz dbanie o wyposażenie uczniów
w wiadomości i  umiejętności  umożliwiające komunikowanie się w języku polskim
w sposób poprawny i zrozumiały.

3. Kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych.
W  klasach  I–VI  szkoły  podstawowej  uczniowie  uczą  się  jednego  języka  obcego
nowożytnego,  natomiast w klasach VII i VIII – dwóch języków obcych nowożytnych.

4. Stwarzanie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do
rozwiązywania  problemów  z  wykorzystaniem  metod  i  technik  wywodzących  się
z informatyki,  w  tym  logicznego  i  algorytmicznego  myślenia,  programowania,
posługiwania  się  aplikacjami  komputerowymi,  wyszukiwania  i  wykorzystywania
informacji  z  różnych  źródeł,  posługiwania  się  komputerem  i  podstawowymi
urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych
przedmiotów  m.in.  do  pracy  nad  tekstem,  wykonywania  obliczeń,  przetwarzania
informacji  i  jej  prezentacji  w  różnych  postaciach.  Stosowanie  metody  projektu
edukacyjnego.

5. Wprowadzenie  uczniów  w  świat  literatury,  ugruntowanie  ich  zainteresowań
czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego
odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury.
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6. Przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów
w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie.

7. Indywidualizowanie  wspomagania  rozwoju  uczniów,  stosownie  do  jego  potrzeb
i możliwości.

8. Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów w tym wdrożenie ich do zachowań
higienicznych,  bezpiecznych  dla  zdrowia  własnego  i  innych  osób,  ugruntowanie
wiedzy z  zakresu  prawidłowego odżywiania  się,  korzyści  płynących  z  aktywności
fizycznej i stosowania profilaktyki.

9. Dostosowanie  nauczania  do  możliwości  psychofizycznych  oraz  tempa  uczenia  się
uczniów ze zdiagnozowanymi niepełnosprawnościami.

10. Wzmacnianie  poczucia  tożsamości  narodowej,  przywiązania  do  historii  i  tradycji
narodowych,  przygotowanie  i  zachęcanie  do  podejmowania  działań  na  rzecz
środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.

11. Wychowanie  dzieci  i  młodzieży  w  duchu  akceptacji  i  szacunku  dla  drugiego
człowieka.

12. Kształtowanie postaw szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia
wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju.

13. Motywowanie  do  działań  na  rzecz  ochrony  środowiska  oraz  rozwijanie
zainteresowania ekologią.

14. Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
15. Kształtowanie  u  uczniów  kompetencji  społecznych  takich  jak  komunikacja

i współpraca  w grupie,  w tym w środowiskach  wirtualnych  poprzez  umożliwianie
udziału w projektach zespołowych lub indywidualnych.

16. Podejmowanie  działań  związanych  z  miejscami  ważnymi  dla  pamięci  narodowej,
formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami
narodowymi i symbolami państwowymi.

17. Udzielanie  uczniom  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej,  zgodnie  z  ich
potrzebami i zaleceniami.

18. Udzielanie  wsparcia  rodzicom  dziecka  potrzebującego  pomocy  psychologiczno  –
pedagogicznej.

19. Organizowanie  opieki  i  pomocy  uczniom  niepełnosprawnym  zgodnie  z  ich
zdiagnozowanymi potrzebami.

20. Udzielanie wsparcia rodzicom uczniów niepełnosprawnych zgodnie z ich potrzebami.
21. Organizowanie  procesu  dydaktyczno-wychowawczego  z  zachowaniem  szeroko

pojętych zasad bezpieczeństwa uczniów i wszystkich pracowników szkoły.
22. Stwarzanie warunków do działania  w szkole wolontariuszy,  stowarzyszeń i  innych

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
działalność  wychowawcza  lub  rozszerzanie  i  wzbogacanie  form  działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

23. Współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami
świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

24. Współpraca z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
25. Organizowanie  kształcenia  dla  uczniów  niebędących  obywatelami  polskimi  oraz

uczniów  będących  obywatelami  polskimi,  którzy  pobierali  naukę  w  szkołach
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

26. Szkoła  zapewnia  integrację  uczniów  niebędących  obywatelami  polskimi  ze
środowiskiem  szkolnym  i  wspomaga  ich  w  pokonaniu  trudności  adaptacyjnych
związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym
związanych z kształceniem za granicą.
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§ 6. Sposoby realizacji celów i zadań szkoły.

1. Działalność  edukacyjna  szkoły  jest  określona  przez:  szkolny  zestaw  programów
nauczania i program wychowawczo – profilaktyczny szkoły.

2. Szkoła realizuje swoje cele i zadania poprzez:
1) Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne 

z zakresu kształcenia ogólnego.
2) Dodatkowe zajęcia edukacyjne:

a) zajęcia  z  języka  obcego  nowożytnego  innego  niż  język  obcy  nowożytny
nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program
nauczania  tych  zajęć  został  włączony  do  szkolnego  zestawu  programów
nauczania.

3) Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością 
wynikające  z  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydanego  przez
poradnię pedagogiczno-psychologiczną. 

4) Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów:
a) koła zainteresowań,
b) dostęp do zbiorów biblioteki szkolnej,
c) udzielanie  wszechstronnej  pomocy  uczniom biorącym udział  w konkursach

przedmiotowych  i  specjalistycznych  o  charakterze  szkolnym,
międzyszkolnym i ogólnopolskim,

d) organizację indywidualnego toku nauczania w miarę zaistniałych potrzeb. 
5) Szkoła zapewnia nauczanie indywidualne, uczniom nie mogącym uczęszczać do

szkoły z przyczyn zdrowotnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
6) Zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

3. Korzystanie  z  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  szkole  jest  dobrowolne
i nieodpłatne. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, która
polega  na  rozpoznawaniu  i  zaspokajaniu  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych
i edukacyjnych  ucznia  oraz  rozpoznawaniu  indywidualnych  możliwości
psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności,
2) z niedostosowania społecznego,
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień,
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej,
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
10) z niepowodzeń edukacyjnych,
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
12) z trudności  adaptacyjnych związanych z różnicami  kulturowymi lub ze zmianą

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za
granicą.

4. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
1) Zajęć  rozwijających  uzdolnienia  –  organizowanych  dla  uczniów  szczególnie

uzdolnionych, które prowadzone są przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
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2) Zajęć dydaktyczno - wyrównawczych - organizowanych dla uczniów mających
trudności  w  nauce,  w  szczególności  w  spełnianiu  wymagań  edukacyjnych
wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu
edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

3) Zajęć  korekcyjno  –  kompensacyjnych  organizowanych  się  dla  uczniów
z zaburzeniami  i  odchyleniami  rozwojowymi  lub  specyficznymi  trudnościami
w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

4) Zajęć logopedycznych organizowanych dla uczniów z zaburzeniami mowy, które
powodują  zaburzenia  komunikacji  językowej  oraz  utrudniają  naukę.  Liczba
uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

5) Zajęć  socjoterapeutycznych  oraz  innych  zajęć  o  charakterze  terapeutycznym
organizowanych  dla  uczniów  z  dysfunkcjami  i  zaburzeniami  utrudniającymi
funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

6) Zajęć  z  zakresu  doradztwa  zawodowego  związanych  z  wyborem  kierunku
kształcenia i zawodu oraz z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej. 

5. Pomoc psychologiczno  – pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:  ucznia,
rodziców  ucznia,  dyrektora  szkoły,  nauczyciela,  wychowawcy  lub  specjalisty
prowadzących  zajęcia  z  uczniem,  pielęgniarki  lub  higienistki  szkolnej,  poradni,
pracownika  socjalnego,  asystenta  rodziny,  kuratora  sądowego,  asystenta  edukacji
romskiej, organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży

6. Dyrektor szkoły organizując pomoc psychologiczno – pedagogiczną na zasadach 
określonych  w  rozporządzeniu  może  wyznaczyć  osobę,  której  zadaniem  będzie
planowanie  i  koordynowanie  udzielania  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej
uczniom w szkole.

7.  Dyrektor  szkoły  ustala  wymiar  godzin  poszczególnych  form  udzielania  uczniom
pomocy psychologiczno – pedagogicznej, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w
danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

8.  Dyrektor  szkoły  o  ustalonych  dla  ucznia  formach,  okresie  udzielania  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej  oraz wymiarze godzin,  w którym poszczególne formy
pomocy  będą  realizowane,  niezwłocznie  informuje  pisemnie,  rodziców  ucznia  albo
pełnoletniego ucznia.

9. Dyrektor szkoły w okresie stanu epidemicznego, aby zapewnić prawidłową realizację
celów  i  zadań  szkoły,  wprowadza  w  drodze  zarządzenia  określające  inaczej  niż  w
statucie unormowania (procedury) dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów, przeprowadzania egzaminów, organizacji roku szkolnego i organizacji pracy
szkoły.

1) 10.  Uczniowie  niebędący  obywatelami  polskimi  oraz  obywatele  polscy,  którzy
pobierali  naukę w szkołach funkcjonujących  w systemach oświatowych innych
państw, mają prawo do:

2) nauki  w  oddziałach  ogólnodostępnych,  jeżeli  znajomość  języka  polskiego
umożliwia im korzystanie z zajęć;

3) nauki w oddziałach przygotowawczych;
4) organizacji  pomocy  psychologiczno-  pedagogicznej  w  trybie  i  formach

przewidzianych dla obywateli polskich, w tym dostosowania metod i form pracy
na  zajęciach  do  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz
możliwości psychofizycznych uczniów;

5) pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, 
zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela jako asystenta 
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międzykulturowego, jeżeli uczeń nie zna języka polskiego lub zna go na poziomie 
niewystarczającym do korzystania z nauki;

6) 11. W przypadku nauki uczniów niebędących obywatelami polskimi w oddziałach 
ogólnodostępnych uczniowie ci mają dodatkowo prawo do :

7) organizacji dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie zajęć 
lekcyjnych jako języka obcego, w celu opanowania języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;

8) dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania, z których
uczniowie potrzebują wsparcia, aby wyrównać różnice programowe;

9) 12.  Formy  wsparcia,  o  których  mowa  w   ust.  10  i  11,  są  organizowane  na
warunkach określonych w odrębnych przepisach prawa.

ROZDZIAŁ 3. ORGANY SZKOŁY.

§ 7. Organy szkoły – zadania i kompetencje.

1. Dyrektor szkoły.
2. Rada pedagogiczna.
3. Rada rodziców.
4. Samorząd uczniowski.

§ 8. Kompetencje i zadania dyrektora szkoły.

1. Dyrektor  szkoły  jest  kierownikiem  zakładu  pracy  dla  zatrudnionych  w  szkole
nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. 

2. W ramach kompetencji dyrektor szkoły:
1) Kieruje działalnością i reprezentuje szkołę 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  jej  kompetencji

stanowiących.
5) Dysponuje  środkami  określonymi  w  planie  finansowym  szkoły  i  ponosi

odpowiedzialność  za  ich  prawidłowe  wykorzystanie,  a  także  organizuje
administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.

6) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
7) Współdziała  ze  szkołami  wyższymi  oraz  zakładami  kształcenia  nauczycieli

w organizacji praktyk pedagogicznych.
8) Odpowiada  za  właściwą  organizację  i  przebieg  egzaminów  przeprowadzanych

w szkole,  zgodne  z  przepisami  zawartymi  w  Ustawie  o  systemie  oświaty
i wytycznymi  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej  i  Okręgowej  Komisji
Egzaminacyjnej.

9) Wykonuje  zadania  związane  z  zapewnieniem  bezpieczeństwa  uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę.

10) Stwarza  warunki  do  działania  w  szkole  wolontariuszy,  stowarzyszeń  i  innych
organizacji,  w szczególności  organizacji  harcerskich,  których celem statutowym
jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

11) Odpowiada  za  realizację  zaleceń  wynikających  z  orzeczenia  o  potrzebie
kształcenia specjalnego.

12) Organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 
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a) zajęcia  z  języka  obcego  nowożytnego  innego  niż  język  obcy  nowożytny
nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program
nauczania  tych  zajęć  został  włączony  do  szkolnego  zestawu  programów
nauczania.

3. Dyrektor  szkoły  w przypadkach  określonych  w  statucie  szkoły  może,  w  drodze
decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów.

4. 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.

5. Dyrektor  szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną,
radą rodziców i samorządem uczniowskim.

6. Dyrektor  zgodnie z  przepisami  prawa oświatowego dokonuje powołania  stanowisk
kierowniczych  w  szkole:  wicedyrektora  i  kierownika  świetlicy.  Powierzenie  tych
stanowisk i odwołanie z nich należy do kompetencji dyrektora szkoły, po zasięgnięciu
opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.

7. Dyrektor  szkoły  we  współpracy  z  innymi  nauczycielami  zajmującymi  stanowiska
kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: 
1) Organizuje  ewaluację  wewnętrzną  i  wykorzystuje  jej  wyniki  do  doskonalenia

jakości pracy szkoły lub placówki.
2) Kontroluje  przestrzeganie  przez  nauczycieli  przepisów  prawa  dotyczących

działalności  dydaktycznej,  wychowawczej  i  opiekuńczej  oraz  innej  działalności
statutowej szkoły.

3) Wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: 
a) organizowanie szkoleń i narad, 
b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, 
c) przedstawianie  nauczycielom  wniosków  wynikających  z  nadzoru

pedagogicznego. 
8. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym rady pedagogicznej.
9. Dyrektor  szkoły  wstrzymuje  wykonanie  uchwał  rady  pedagogicznej  niezgodnych

z przepisami  prawa.  O  wstrzymaniu  wykonania  uchwały  dyrektor  niezwłocznie
powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Organ sprawujący nadzór  pedagogiczny w porozumieniu  z  organem prowadzącym
szkołę  uchyla  uchwałę  w  razie  stwierdzenia  jej  niezgodności  z przepisami  prawa.
Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

10. Dyrektor  szkoły  opracowuje  na  każdy  rok  szkolny  plan  nadzoru  pedagogicznego,
który  przedstawia  radzie  pedagogicznej  w  terminie  do  dnia  15 września  roku
szkolnego, którego dotyczy plan. Plan nadzoru, zawiera w szczególności: 
1) cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram,
2) tematykę  i  terminy  przeprowadzania  kontroli  przestrzegania  przez  nauczycieli

przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły,

3) tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli. 
11. Dyrektor szkoły do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia radzie pedagogicznej

wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
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12. Dyrektor  szkoły  na  łączny  wniosek  rady  rodziców  i  samorządu  uczniowskiego
organizuje powstanie rady szkoły.

13. Dyrektor  szkoły  na  wniosek  lub  za  zgodą  rodziców  albo  pełnoletniego  ucznia,
po zasięgnięciu  opinii  rady  pedagogicznej  i  poradni  psychologiczno-pedagogicznej
może  zezwolić  uczniowi  na  indywidualny  program  lub  tok  nauki  wyznaczając
nauczyciela – opiekuna. Odmowa następuje w drodze decyzji.

14. Zadania szczegółowe dyrektora szkoły:
1) decydowanie o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej funkcjonowaniu,
2) opracowywanie  dokumentów  programowo-organizacyjnych  szkoły:  roczny  plan

pracy szkoły, arkusz organizacyjny szkoły, tygodniowy rozkład lekcji,
3) opracowanie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

szkoły,
4) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej,
6) dbałość o powierzone mienie szkoły,
7) dokonywanie oceny pracy nauczycieli.

15. Dyrektor szkoły odpowiada przed władzami zwierzchnimi za:
1) poziom  uzyskiwanych  przez  uczniów  wyników  nauczania  oraz  opiekę  nad

młodzieżą,
2) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego

statutu,
3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie i podczas zajęć organizowanych

poza nim,
4) za stan sanitarny i ochrony przeciwpożarowej obiektu szkolnego,
5) celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność szkoły,
6) prowadzenie  dokumentacji  pracowniczej  i  uczniowskiej  – zgodnie z odrębnymi

przepisami,
7) za pieczęcie i druki ścisłego zarachowania.

16. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub
materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku
szkolnym. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, może:
1) dokonać  zmian  w  zestawie  podręczników  lub  materiałów  edukacyjnych  oraz

zmiany  materiałów  ćwiczeniowych,  jeżeli  nie  ma  możliwości  zakupu  danego
podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego,

2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiałów
ćwiczeniowych.

17. Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe
w obwodzie  szkoły,  a  także  współdziała  z  rodzicami  w  realizacji  obowiązku
szkolnego  oraz  obowiązku  nauki.  Prowadzi  ewidencję  spełniania  obowiązku
szkolnego oraz obowiązku nauki.

18. Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez
radę  pedagogiczną,  przygotowuje  propozycje  wskazujące  formy  realizacji  dwóch
godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów.

19. Dyrektor  szkoły,  na  wniosek  rodziców  oraz  na  podstawie  opinii  poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca
danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,
z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera, z nauki drugiego języka obcego:
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1) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może
nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

2) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo
"zwolniona".

20. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne
zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany
przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu lub rady pedagogicznej.

21. Dyrektor reguluje pracę szkoły wydawanymi zarządzeniami.

§ 9. Kompetencje i zadania rady pedagogicznej.

1. W skład  rady  pedagogicznej  wchodzą:  dyrektor  szkoły  oraz  wszyscy  nauczyciele
zatrudnieni w szkole. 

2. W zebraniach  rady  pedagogicznej  mogą  brać  udział,  z  głosem doradczym,  osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji
harcerskich,  których  celem  statutowym  jest  działalność  wychowawcza  lub
rozszerzanie  i  wzbogacanie  form  działalności  dydaktycznej,  wychowawczej
i opiekuńczej szkoły lub placówki:
1) W posiedzeniach  rady pedagogicznej  w części  dotyczącej  spraw uczniowskich

mogą uczestniczyć przedstawiciele samorządów uczniowskich.
2) Osoby  biorące  udział  w  zebraniu  rady  pedagogicznej  są  obowiązane  do

nieujawniania  spraw poruszanych  na  zebraniu  rady  pedagogicznej,  które  mogą
naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych
pracowników szkoły lub placówki.

3) Rada  pedagogiczna  ustala  regulamin  swej  działalności,  a  jej  posiedzenia
są protokołowane.

3. Rada  pedagogiczna  jest  stałym,  kolegialnym  organem  wewnętrznym  szkoły
powołanym  do  rozważania,  opracowywania  i  rozstrzygania  spraw  dotyczących
kształcenia, wychowania, rewalidacji i opieki oraz opiniowania spraw zleconych.

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły:
1) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku
zebrania zgodnie z regulaminem rady.

2) Zebrania  rady  pedagogicznej  są  organizowane  przed  rozpoczęciem  roku
szkolnego, w półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po
zakończeniu  rocznych  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych  oraz  w  miarę
bieżących  potrzeb.  Zebrania  mogą  być  organizowane  na  wniosek  organu
sprawującego  nadzór  pedagogiczny,  z  inicjatywy  dyrektora  szkoły,  organu
prowadzącego szkołę, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej – zgodnie z art. 70 ustawy Prawo
Oświatowe – 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

wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę szkoły oraz Radę rodziców,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
5) systematyczna ocena pracy i dyscypliny uczniów,
6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
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7) ustalanie  sposobu  wykorzystania  wyników  nadzoru  pedagogicznego,  w  tym
sprawowanego  nad  szkołą  lub  placówką  przez  organ  sprawujący  nadzór
pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

6. Rada pedagogiczna ma prawo do opiniowania:
1) arkusza organizacyjnego szkoły,
2) tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole,
3) projektu planu finansowego szkoły,
4) projektów eksperymentów pedagogicznych,
5) wniosków dyrektora zespołu szkół o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć

w ramach  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  dodatkowo  płatnych  zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

6) wszystkich innych spraw dotyczących pracy szkoły,
7) wniosków dyrektora o przyznawanie  nauczycielom nagród,  odznaczeń i  innych

wyróżnień,
8) przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji maksymalnie dwóch godzin

obowiązkowych  zajęć  wychowania  fizycznego  w  klasach  IV-VIII  szkoły
podstawowej,

9) wprowadzonych  dodatkowych  zajęć,  zestawu  podręczników  lub  materiałów
edukacyjnych  obowiązujących  we  wszystkich  oddziałach  danej  klasy  przez  co
najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku
szkolnym. 

7. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia
do  uchwalenia  na  radzie  szkoły.  W  przypadku  nie  powołania  rady  szkoły  jej
kompetencje przejmuje rada pedagogiczna.

8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 
w obecności, co najmniej połowy jej członków.

9. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela 
ze stanowiska dyrektora, wicedyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego 
w  szkole.  W  takim  przypadku  organ  uprawniony  do  odwołania  jest  obowiązany
przeprowadzić  postępowanie  wyjaśniające  i  powiadomić  o  jego  wyniku  radę
pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§ 10. Rada Rodziców.

1. Rodzice uczniów mają prawo do wyłonienia reprezentacji – Rady rodziców.
2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny

ze statutem szkoły. W regulaminie swojej działalności 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.
3. W  skład  rady  rodziców  wchodzą  po  jednym  przedstawicielu  rad  oddziałowych,

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
4. Wybory  przeprowadza  się  na  pierwszym  zebraniu  rodziców  w  każdym  roku

szkolnym.
5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres pracy.
6. Rada  rodziców  może  występować  do  organu  prowadzącego  szkołę  lub  placówkę,

organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady
szkoły lub placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub
placówki. 

7. Do kompetencji rady rodziców należy: 
1) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 
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a) programu  wychowawczo-profilaktycznego  szkoły  obejmującego  wszystkie
treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane
do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2) opiniowanie  programu  i  harmonogramu  poprawy  efektywności  kształcenia  lub
wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust. 2 Ustawy 
Prawo Oświatowe,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
4) opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,

opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć,
5) występowanie  rady  oddziałowej  rodziców  do  dyrektora  szkoły  podstawowej

z wnioskiem o niedzielenie oddziału klas I - III w sytuacji, gdy zwiększy się liczba
uczniów o 1 – 2 w ciągu roku szkolnego.

8. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia  z  radą  pedagogiczną  w  sprawie  programu  wychowawczo-
profilaktycznego,  program  ten  ustala  dyrektor  szkoły  w  uzgodnieniu  z  organem
sprawującym  nadzór  pedagogiczny.  Program  ustalony  przez  dyrektora  szkoły
obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu 
z radą pedagogiczną.

9. W celu wspierania działalności statutowej zespołu rada rodziców w szczególności:
1) pobudza i  organizuje  różne formy aktywności  rodziców na rzecz  wspomagania

realizacji celów i zadań szkoły,
2) posiada  znajomość  zadań  i  zamierzeń  dydaktyczno  –  wychowawczych  szkoły,

regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
3) wyraża i przekazuje opinie na temat pracy szkoły,
4) gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,
5) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

§ 11. Samorząd Uczniowski.

1. W  szkole  działa  Samorząd  Uczniowski  Szkoły  Podstawowej  nr  33  z  Oddziałami
Specjalnymi im. Adama Mickiewicza w Sosnowcu.

2. Samorząd Uczniowski  określa regulamin swojej  działalności  uchwalany przez ogół
uczniów  w  głosowaniu  równym,  tajnym  i  powszechnym,  który  nie  może  być
sprzeczny ze statutem szkoły.

3. Zasady  wybierania  i  działania  organów  samorządu  określa  ordynacja  wyborcza.
Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i programów swego Samorządu lub
odwołania go, jeśli nie spełniałby swoich funkcji lub spełniał je źle.

4. Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawić radzie pedagogicznej, dyrektorowi lub
radzie  rodziców  wnioski  i  opinie  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  szkoły,
w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)  prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami 
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 pomiędzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo  organizowania  działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej  oraz

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 
w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
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5. Samorząd uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania 
z zakresu wolontariatu:

1) Dyrektor szkoły wyznacza opiekuna szkolnego koła wolontariatu.
2) Opiekun  zbiera  chętnych  uczniów  do  działania  w  wolontariacie,  tworząc  Koło

Wolontariatu:
a) Członkiem koła może zostać każdy uczeń respektujący zasady koła.
b) Samorząd Uczniowski powołuje Radę Wolontariatu – w skład rady wchodzą:

członek samorządu uczniowskiego, członek wolontariatu i opiekun koła. 
c) Rada Wolontariatu  pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera,

opiniuje  oferty  działań,  diagnozuje  potrzeby  społeczne  w środowisku
szkolnym lub otoczeniu szkoły.

3) Szkolne koła działają głównie na rzecz dwóch grup docelowych:
a)  rówieśników:  kolegów  ze  szkoły,  którzy  mają  problem np.  z  zaległościami
w nauce lub są w trudnej sytuacji materialnej (pomoc anonimowa),
b) lokalnych instytucji i organizacji.

4) Szkolne Koła Wolontariatu tworzą regulamin wolontariatu i opracowują plan 
działania.

§ 12. Sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy organami szkoły.

1. Organy szkoły  współdziałają  ze  sobą  na rzecz  dobra  szkoły  celem stworzenia  jak
najlepszych  warunków  dla  wszechstronnego  rozwoju  dziecka  powierzonego  ich
opiece.

2. W przypadku powstania sporów między wyżej wymienionymi organami, powołuje się
Komisję Rozjemczą, która ma na celu rozstrzyganie zaistniałych konfliktów.

§ 13. Rzecznik Praw Uczniów.

1. Rzecznikiem  Praw  Ucznia  jest  osoba  zajmująca  się  sprawami  związanymi
z przestrzeganiem praw ucznia. Uczeń może się do niego zwrócić w celu uzyskania
porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w sprawach problematycznych,
spornych i nietypowych. Rzecznik może interweniować w przypadku indywidualnego
ucznia, klasy ale również całej społeczności szkolnej.

2. Sposób  wyboru  rzecznika  określa  Regulamin  powoływania  i  działania  Rzecznika
Praw Ucznia.

3. Zadania Rzecznika Praw Ucznia:
1) Upowszechnianie  znajomości  praw  ucznia  w  szkole. Przeprowadza  akcje

informacyjne, spotkania, zajęcia na temat praw ucznia i ich przestrzegania. Dba o
to, aby każdy uczeń wiedział, co może zrobić w przypadku łamania jego praw i
gdzie  może  szukać  pomocy.  Popularyzuje  prawa  uczniów  również  wśród
nauczycieli.

2) Dbanie  o  przestrzeganie  praw ucznia.  Czuwa nad  tym,  aby nie  dochodziło  do
sytuacji łamania praw ucznia.

3) Proponowanie  nowych zapisów dotyczących praw ucznia  w szkolnym statucie.
Jeśli  rzecznik  zauważy,  że  w szkole  często  występują  niepokojące  sytuacje,  w
których może dojść do łamania praw ucznia, może zaproponować nowe punkty
statutu wzmacniające pozycję uczniów. Sugeruje potrzebne jego zdaniem zapisy,
które precyzyjne opisują prawa uczniów. 

4)  Rozwiązywanie konfliktów między uczniami i między uczniami a nauczycielami.
Rzecznik  zajmuje  się  mediowaniem  między  skłóconymi  osobami,  wpływa  na
łagodne rozwiązanie konfliktu.
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5) Reprezentowanie  ucznia  w  przypadku  złamania  jego  praw.  Jeżeli  rzecznik
stwierdzi  po  rozmowie  z  uczniem,  że  został  on  rzeczywiście  niewłaściwie
potraktowany,  jego zadaniem jest  stanięcie  w obronie  ucznia.  W jego imieniu
upomina  się  o  rozwiązanie  sprawy  zgodnie  z prawami  ucznia  i  zasadami
rozwiązywania konfliktów. Cały czas czuwa nad powierzoną sprawą: przedstawia
ją  dyrekcji  oraz  radzie  pedagogicznej.  Jeśli  nie  otrzymuje  odpowiedzi  ani  nie
widzi działań dyrekcji,  może wnieść sprawę łamania praw ucznia dalej,  np. do
kuratorium oświaty.

ROZDZIAŁ 4.  ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY.

§ 14. Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

1. Termin  rozpoczęcia  i  zakończenia  zajęć  dydaktyczno  –  wychowawczych,  przerw
świątecznych oraz ferii zimowych, wiosennych i letnich określają przepisy w sprawie
organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację  nauczania,  wychowania i  opieki  w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora po zatwierdzeniu przez
organ prowadzący szkołę.

3. Organizację  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  określa  tygodniowy  rozkład  zajęć
ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego 
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

4. Podstawowym dokumentem określającym zakres treści nauczania,  umiejętności oraz
wymagań w szkole jest podstawa programowa kształcenia ogólnego.

5. Dokumentacja  nauczania  prowadzona  jest  w  formie  dziennika  elektronicznego,  za
pośrednictwem  strony  www.portal.librus.pl,  a  jego  funkcjonowanie  określone  jest
w Regulaminie korzystania z dziennika elektronicznego.

6. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
i zajęć obowiązkowych określonym planem nauczania.

7. Oddział można dzielić na grupy, na zajęciach wymagających specjalnych warunków
nauki i bezpieczeństwa – zgodnie z odrębnymi przepisami.

8. W celu kształcenia młodzieży z niepełnosprawnościami w szkole mogą być tworzone
oddziały integracyjne i oddziały specjalne.

9. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne.
10. W  szkole  mogą  być  realizowane  innowacje,  autorskie  koncepcje  przedmiotowo-

wychowawcze, eksperymenty pedagogiczne, zajęcia dodatkowe i nadobowiązkowe.
11. Szkoła organizuje naukę religii i/lub etyki na życzenie rodziców uczniów.
12. Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne (czas trwania poszczególnych zajęć w klasach
1 – 3  ustala  nauczyciel  prowadzący  te  zajęcia,  zachowując  ogólny  tygodniowy
czas zajęć),

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne,
3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne,
4) nadobowiązkowe  zajęcia  pozalekcyjne  rozwijające  zdolności  i  zainteresowania

uczniów.
13. Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy.
14. W szkole możliwe jest  zatrudnienie asystenta  ucznia w klasach IV – VIII,  którego

zadaniem będzie wspieranie ucznia w procesie dydaktycznym. 
15. Na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady

pedagogicznej  i  publicznej  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  poradni
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specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz
wyznaczyć nauczyciela-opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze
decyzji  administracyjnej.  Warunki  i  tryb  udzielania  zezwoleń  oraz  organizację
indywidualnego  programu  lub  toku  nauki,  uwzględniając  umożliwienie  uczniom
szczególnie uzdolnionym rozwoju ich uzdolnień oraz ukończenie szkoły w skróconym
czasie określają przepisy prawa.

16. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2) biblioteki,
3) sal gimnastycznych i boiska sportowego,
4) gabinetu higieny szkolnej,
5) gabinetu pedagoga,
6) świetlicy i stołówki szkolnej wraz z zapleczem kuchennym,
7) szatni,
8) pomieszczeń administracyjno – gospodarczych i przeznaczenia ogólnego.

17. Szkoła  przyjmuje  studentów  szkół  wyższych  kształcących  nauczycieli  na  praktyki
pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem
szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami, a szkołą wyższą. 

18. W  wyniku  sytuacji  uniemożliwiającej  realizację  zajęć  dydaktycznych,
wychowawczych  i  opiekuńczych  w  szkole  z  przyczyn  niezależnych,  dyrektor  po
uzyskaniu pozytywnej opinii Głównego Inspektora Sanitarnego i organu prowadzącego
organizuje realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość. W tym czasie organizację pracy szkoły będzie określał odrębny regulamin. 

19. Uczniowie  przybywający  z  zagranicy  są  przyjmowani  do  oddziału  w  szkole  na
warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli  polskich,
zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

§ 15. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

1. Obowiązki wicedyrektora szkoły.
1) Sporządzanie tygodniowego planu zajęć dydaktycznych. 
2) Sporządzanie planu zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych. 
3) Organizowanie zastępstw doraźnych i długoterminowych, miesięczne rozliczenie. 
4) Obserwowanie  zajęć  lekcyjnych  i  innych  zajęć  prowadzonych  przez  nauczycieli

według planu hospitacji. 
5) Opracowanie  w  zespole  harmonogramu  dyżurów  nauczycielskich  na  przerwach

śródlekcyjnych. 
6) Współpraca  i  nadzór  nad  Samorządem  Uczniowskim i  innymi  organizacjami

szkolnymi.
7) Opracowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
8) Pomoc  przy  opracowaniu  projektu  organizacyjnego  szkoły,  realizacji

podstawowych funkcji szkoły. 
9) Nadzór nad organizacją imprez i konkursów zgodnie z kalendarzem imprez.
10)  Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem organizacyjnym wycieczek szkolnych

i wyjść do najbliższego otoczenia.
11)  Współpraca z dyrektorem w zakresie bezpieczeństwa i higieny oraz dyscypliny

pracy w szkole.
2.  Obowiązki nauczycieli:

1) Wykonywanie  pracy  sumiennie  i  starannie  oraz  stosowanie  się  do  poleceń
przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub
umową o pracę.
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2) Przestrzeganie regulaminu pracy.
3) Przestrzeganie  przepisów  oraz  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  a  także

przepisów przeciwpożarowych.
4) Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.
5) Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
6) Sumiennie wykonywanie zadania nauczyciela przedmiotu i wychowawcy klasy.
7) Aktywnie  uczestniczenie  we  wszystkich  spotkaniach  rady  pedagogicznej,

przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie spotkań z rodzicami uczniów.
8) Uczestniczenie we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych, zgodnie 
z organizacją roku szkolnego.
9) Uczestniczenie w dyżurach, określonych w planie dyżurów.
10) Realizowanie doraźnych zastępstw, zgodnie z planem ustalonym przez dyrektora.
11) Planowanie swojej pracę w oparciu o zarządzenia wydawane przez dyrektora szkoły.

3.  Obowiązki nauczyciela wychowawcy:
1) Otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków.
2) Planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form

życia zespołowego oraz treść i formę zajęć tematycznych.
3) Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi 

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec
tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka.

4) Utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb
opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci oraz udzielania pomocy uczniom, którzy
jej potrzebują.

5) Systematycznie  sprawdzanie  i  wyjaśnianie  przyczyny  nieobecności  uczniów na
obowiązkowych zajęciach szkolnych.

6) Współpracowanie z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi
kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb, trudności oraz zainteresowań 
i  szczególnych  uzdolnień  uczniów,  organizując  odpowiednie  formy  tej
współpracy.

7)  Wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących uczniów klasy.
8) Zapoznawanie uczniów i rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno –

wychowawczymi w danej klasie.
9) Zapoznawanie uczniów i rodziców z podstawami programowymi i wymaganiami

edukacyjnymi osiągnięć uczniów.
10) Zapoznawanie uczniów i rodziców z warunkami, sposobem oraz kryteriami ocen

zachowania.
11) Zapoznawanie uczniów i rodziców z warunkami i trybem uzyskania wyższej, niż

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
12) Podejmowanie  działań  umożliwiających  rozwiązywanie  konfliktów  w  zespole

uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.
4.  Obowiązki pedagoga szkolnego:

1) Okresowa ocena sytuacji wychowawczej w szkole.
2) Kontrola realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów.
3) Udzielanie  rodzicom  porad  dotyczących  trudności  wychowawczych  własnych

dzieci.
4) Rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności.
5) Prowadzenie dokumentacji pedagoga.
6) Pomoc wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami.
7) Organizowanie  różnych  form  terapii  zajęciowej  dla  uczniów  z  objawami

niedostosowania społecznego.
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8) Przeciwdziałanie formom niedostosowania społecznego młodzieży,
9) Kierowanie wniosków w sprawach uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo

do sądów dla nieletnich.
10) Wnioskowanie i kierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek

opieki całkowitej.
11) Prowadzenie  badań  i  działań  diagnostycznych  dotyczących  poszczególnych

uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych
stron uczniów.

12) Minimalizowanie  skutków  zaburzeń  rozwojowych,  zapobieganie  zaburzeniom
zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów.

13) Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
14) Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
15) Nauczyciel - pedagog w celu realizacji swoich obowiązków:

a) organizuje  spotkania  z  rodzicami  i  uczniami  oraz poradnią psychologiczno-
pedagogiczną,

b) współpracuje na bieżąco z dyrektorem, wychowawcą, nauczycielem, lekarzem,
higienistką,  radą  rodziców,  poradnią  psychologiczno-pedagogiczną,
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, policją, sądem.

c) Składa  okresowe  informacje  radzie  pedagogicznej  na  temat  trudności
wychowawczych występujących wśród uczniów szkoły.

16) Pedagog  szkolny  zgodnie  ze  swoimi  kwalifikacjami  może  prowadzić  zajęcia
specjalistyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. 

5.  Obowiązki psychologa szkolnego:
1) Diagnozowanie potrzeb uczniów pod kątem dydaktycznym i wychowawczym.
2) Organizacja i prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym.
3) Doradztwo z zakresu pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
4) Prowadzenie  indywidualnych rozmów z uczniami  w celu eliminowania  napięcia

psychicznego wynikającego z trudności  i  niepowodzeń w opanowaniu materiału
nauczania,  trudności  powstających  na  tle  konfliktów  rodzinnych,  niepowodzeń
w kontaktach rówieśniczych, środowiskowych i problemach okresu dojrzewania.

5) Współpracowanie z pedagogiem szkolnym, wychowawcami, rodzicami, poradnią
psychologiczno- pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi. 

6.  Obowiązki logopedy szkolnego:
1) Przeprowadzenie wstępnych badań przesiewowych uczniów klas pierwszych.

2) Diagnozowanie logopedyczne w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu językowego
ucznia.

3) Tworzenie  programów terapii  logopedycznej  uwzględniając  indywidualne  potrzeby
uczniów.

4) Objęcie opieką logopedyczną dzieci wymagających terapii.
5) Systematyczne prowadzenie terapii indywidualnej bądź grupowej.
6) Organizowanie terapii logopedycznej:

a) korygowanie wad wymowy,
b) doskonalenie umiejętności wypowiadania się,
c) stymulowanie rozwoju poznawczo –językowego,
d) usprawnianie procesów wzrokowo –ruchowo - słuchowych,
e) wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego,
f) rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy,
g) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z wadami wymowy.
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7) Podejmowanie  działań  profilaktycznych  zapobiegających  powstawaniu  zaburzeń
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów.

8) Udzielanie porad i wskazówek rodzicom uczniów odnośnie ćwiczeń wykonywanych
samodzielnie przez ucznia w domu.

9) Wskazywanie rodzicom odpowiednich specjalistów (np. laryngolog, ortodonta).
10) Współpraca z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, z doradcą zawodowym

- wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych.
11)Wspieranie  nauczycieli,  wychowawców  i  innych  specjalistów  w  rozpoznawaniu

indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości
psychofizycznych  uczniów  w  celu  określenia  mocnych  stron,  predyspozycji,
zainteresowań  i  uzdolnień  uczniów  oraz  przyczyn  niepowodzeń  edukacyjnych  lub
trudności  w  funkcjonowaniu  uczniów,  w  tym  barier  i  ograniczeń  utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

12)Prowadzenie dokumentacji i zeszytów zajęć logopedycznych.

7.  Organizacja biblioteki szkolnej.
1) W szkole działa biblioteka służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań

dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.
2) Biblioteka jest ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
3) Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:

a) zapewnia  pomieszczenie  i  jego  wyposażenie,  warunkujące  prawidłową  pracę
biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,

b) zatrudnia  bibliotekarzy  z  odpowiednimi  kwalifikacjami  według  obowiązujących
norm etatowych, zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego.

4) Biblioteką kieruje nauczyciel-bibliotekarz,  który udostępniania książki i inne źródła
informacji uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom.

5) Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
a) wypożyczanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych 

i ćwiczeniowych na zasadach określonych w regulaminie biblioteki,
b) umożliwienie uczniom skorzystania ze środków audiowizualnych w czytelni,
c) prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni,
d) poradnictwo w wyborach czytelniczych, pomoc w poszukiwaniu źródeł 

i zachęcanie uczniów do świadomego wyboru lektury,
e) przysposobienie  czytelnicze  i  kształcenie  uczniów,  jako  użytkowników

informacji, w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, lekcji bibliotecznych,
f) popularyzację literatury dla rodziców z zakresu wychowania,
g) wypożyczanie książek i materiałów zainteresowanym rodzicom, umożliwienie

im korzystania z czytelni oraz pomoc w wyborze odpowiedniej literatury, 
h) stworzenie  warunków  do  poszukiwania,  porządkowania  i  wykorzystywania

informacji  z  różnych  źródeł  oraz  efektywnego  posługiwania  się  technologią
informacyjną,

i) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni, czytelni oraz kompletowanie zestawów
pomocy do pracowni i klas,

j) prowadzenie działalność informacyjnej, wizualnej i słownej zbiorów biblioteki
i czytelni,

k) dbanie o reklamę i prestiż biblioteki w środowisku szkolnym i lokalnym,
l) dostosowywanie funkcji i zadań biblioteki do oczekiwań czytelników,
m) składanie  zamówień  na  literaturę  dla  dzieci  i  młodzieży,  pedagogiczną,

przedmiotu, poradniki, czasopisma pedagogiczne,
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n) wzbogacanie  zasobów  biblioteki  o  najnowsze  pozycje  książkowe  i  źródła
medialne,

o) tworzenie nowych katalogów, kartotek, teczek tematycznych.
6) Nauczyciel  bibliotekarz  rozbudza  i  rozwija  indywidualne  zainteresowania  uczniów

oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się poprzez:
a) udzielanie porad w doborze lektur zależnie od potrzeb i zainteresowań uczniów,
b) prowadzenie  rozmów  z  uczniami  na  temat  przeczytanych  książek,  dalszego

kształcenia, wyboru zawodu i inne,
c) organizowanie imprez i konkursów popularyzujących czytelnictwo,
d) przekazywanie informacji o nowościach wydawniczych,
e) organizowanie  różnorodnych  działań  rozwijających  wrażliwość  kulturową

i społeczną.
7) Z biblioteki korzystają uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły na zasadach

określonych w regulaminie biblioteki.
8) Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
b) korzystanie ze zbiorów w kąciku czytelniczym i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów.

9) Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć
lekcyjnych i po ich zakończeniu.

10) Organizacja biblioteki szkolnej obejmuje:
a) gromadzenie, ewidencję, opracowanie techniczne, klasyfikowanie, katalogowanie,

selekcję, konserwację zbiorów,
b) wydzielanie księgozbioru podręczników,
c) prowadzenie katalogów: alfabetycznego i rzeczowego,
d) prowadzenie katalogu zbiorów audiowizualnych,
e) sposób  rozliczenia  się  z  biblioteką  z  wypożyczonych  zasobów  w  określonym

terminie,
f) inwentaryzację  zbiorów  w  bibliotece  szkolnej  metodą  skontrum  na  zasadach

określonych w przepisach.
11) Współpraca biblioteki z uczniami opiera się na podejmowaniu działań mających na

celu:
a) rozwijanie zainteresowań uczniów,
b) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, olimpiad przedmiotowych,

egzaminów,
c) popularyzowanie czytelnictwa,
d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce,
e) wyrabianie  i  pogłębianie  u  uczniów  nawyku  czytania  i  uczenia  się  poprzez

wykorzystanie różnorodnych źródeł informacji.
12) Współpraca biblioteki z nauczycielami i wychowawcami opiera się na podejmowaniu

działań mających na celu:
a) organizację różnego rodzaju imprez szkolnych i konkursów,
b) informowanie  o  aktywności  czytelniczej  uczniów,  przygotowanie  analiz  stanu

czytelnictwa w szkole na posiedzenie rady pedagogicznej,
c) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki,
d) wspieranie nauczycieli w organizowaniu samokształcenia,
e) uzupełniania księgozbioru i selekcji zbiorów,
f) umieszczanie  wykazu  nowości  w  pokoju  nauczycielskim  do  wiadomości

nauczycieli.
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13) Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami,  środowiskiem i innymi bibliotekami
odbywa się poprzez:

a) organizowanie imprez w środowisku lokalnym,
b) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
c) wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom,
d) informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci,
e) organizację wycieczek do innych bibliotek,
f) współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa,
g) wspieranie działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu miejskim,
h) uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy

z innych bibliotek,
i) udział w konkursach poetyckich i plastycznych,
j) uczestnictwo w spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

8. Zasady pracy świetlicy.
1) Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej

ze względu na:
a) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
b) organizację  dojazdu  do  szkoły  lub  inne  okoliczności  wymagające  zapewnienia

opieki w szkole.
c) inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

2) Celem  działalności  świetlicy  jest  zapewnienie  dzieciom,  stosownie  do  potrzeb,
zorganizowanej  opieki  wychowawczej,  pomocy  w  nauce  oraz  odpowiednich
warunków do nauki własnej i rekreacji.

3) Zadania świetlicy:
a) organizowanie  pomocy  w  odrabianiu  prac  domowych,  tworzenie  warunków

do nauki własnej,
b) kształcenie nawyków kultury życia codziennego; 
c) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
d) rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności;
e) upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i 

czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
f) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w 

pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dzieci;
g) stwarzanie warunków do współuczestniczenia w świecie kultury;
h) współdziałanie z rodzicami wychowanków, nauczycielami, wychowawcami, 

logopedą i innymi zatrudnionymi  specjalistami, a także ze  środowiskiem 
lokalnym.

4) Organizacja pracy świetlicy.
a) Świetlica dysponuje pomieszczeniem, którego wyposażenie pozwala na 

realizację programu opiekuńczo – wychowawczego. Zajęcia świetlicowe mogą
odbywać się również w odpowiednio zaadaptowanych salach szkolnych, sali 
gimnastycznej, boisku szkolnym i parku szkolnym.

b) Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza 
nie może przekraczać 25 uczniów.

c)  Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kompletu dokumentów: 
wniosku do dyrektora szkoły i karty zgłoszenia, składanych przez rodziców  w 
terminie określonym przez dyrektora szkoły.

d) Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.
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e) Szczegółowa organizacja pracy świetlicy, w tym zasady bezpieczeństwa 
dzieci, zawarta jest w  regulaminie świetlicy, który jest odrębnym 
dokumentem. 

5) Organizacja pracy stołówki szkolnej. 
a) Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 
b) Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki,

ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 
c) Do  opłat  wnoszonych  za  korzystanie  przez  uczniów  z  posiłku  w  stołówce

szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od
tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. 

d) Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub
części opłat, o których mowa w ust.5 pkt. a)

e) Szczegółowe  zadania  związane  z  organizacją  żywienia  dzieci  w  szkole  są
zawarte w regulaminie stołówki szkolnej.

9. Organizacja doradztwa zawodowego w szkole.
1) W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego będący

ogółem  uporządkowanych, wzajemnie powiązanych,  podejmowanych przez szkołę
działań, których celem jest przygotowanie uczniów do wyboru zawodu oraz poziomu 
i kierunku kształcenia.

2) Organizację  Wewnątrzszkolnego  Systemu  Doradztwa  Zawodowego  powierza  się
koordynatorowi doradztwa zawodowego.

3) Adresatami  Wewnątrzszkolnego  Systemu  Doradztwa  Zawodowego  są  uczniowie,
rodzice i nauczyciele.

4) Doradztwo zawodowe jest realizowane: w  klasach 1 - 6  na zajęciach edukacyjnych 
z zakresu kształcenia ogólnego, w klasach 7 - 8  na  zajęciach z zakresu doradztwa
zawodowego.

5) Na  każdy  rok  szkolny  opracowuje  się  w  szkole  program  realizacji  doradztwa
zawodowego, uwzględniający Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.

6) Zadania doradcy zawodowego:
a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
b) prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego;
c) koordynowanie  działalności  informacyjno-doradczej  prowadzonej  przez  szkołę,  

w  tym    gromadzenie,  aktualizacja  i  udostępnianie  informacji  edukacyjnych  
i zawodowych;

d) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  
w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

e) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów  w udzielaniu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz  w zakresie działań związanych z programem
realizacji doradztwa  zawodowego;

f) opracowanie  wraz  z  nauczycielami  i  specjalistami  zatrudnionymi  w  szkole
programu realizacji doradztwa zawodowego i jego koordynowanie;

g) realizowanie działań wynikających z programu;
h) wskazywanie osobom zainteresowanym (uczniom, rodzicom, nauczycielom) źródeł

dodatkowej,  rzetelnej  informacji  na  temat:  rynku pracy,  trendów rozwojowych  
w  świecie  zawodów  i  zatrudnienia,  wykorzystania  posiadanych  uzdolnień  
i  talentów  przy  wykonywaniu  przyszłych  zadań  zawodowych,  instytucji  
i  organizacji  wspierających  funkcjonowanie  osób  niepełnosprawnych  w  życiu
codziennym i zawodowym, alternatywnych możliwości kształcenia;
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i) udzielanie  indywidualnych  porad  edukacyjnych  i  zawodowych  uczniom  i  ich
rodzicom.

10. Organizacja pracowni szkolnych.
1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia:

1) Pracownie specjalistyczne, w tym pracownię komputerową i językową,
2) Sale lekcyjne, bibliotekę z czytelnią,
3) Gabinet pedagoga szkolnego,
4) Gabinet pielęgniarki szkolnej,
5) Archiwum,
6) Salę gimnastyczną i gimnastyki korekcyjnej,
7) Świetlicę szkolną ze stołówką,
8) Szatnie.

2. Zasady korzystania z poszczególnych pracowni określają regulaminy, które znajdują
się w pracowniach.

3. Opiekę  nad  salami  lekcyjnymi,  pracowniami  szkolnymi  i  innymi  pomieszczeniami
dydaktycznymi powierza się poszczególnym nauczycielom.

4. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, którym powierzono pod opiekę pomieszczenia
szkolne, o których mowa w ust. 1 mają w szczególności obowiązek:
1) Zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki dla uczniów,
2) Utrzymywać w nich należyty porządek,
3) Dbać o estetykę i wystrój dostosowany do funkcji pomieszczenia.

11. Warunki i sposoby stosowania sztandaru szkoły oraz ceremoniału szkolnego.
1. Stosowanie Sztandaru Szkoły.

1) Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy (3 osoby) wybrany 
w każdym roku  szkolnym spośród  uczniów zaproponowanych  przez  samorząd
uczniowski i zatwierdzony przez radę pedagogiczną.

2) Wskazane  jest,  aby  w  każdej  uroczystości  z  udziałem  sztandaru  uczestniczył
również poczet rezerwowy.

3) Sztandar  uczestniczy  w  najważniejszych  uroczystościach  szkolnych  oraz  poza
szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji. 

4) W  przypadku,  gdy  poczet  sztandarowy  uczestniczy  w  uroczystościach
pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony
czarnym kirem.

5) Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. Uczeń – ciemne spodnie, biała
koszula i krawat. Uczennice - białe bluzki i ciemne spódnice.

6) Insygnia pocztu sztandarowego: biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe
ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze oraz
białe rękawiczki.

7) Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora. 
8) Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony

przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły.
2. Ceremoniał szkolny.

1) Ceremoniał  szkolny  jest  opisem  sposobów  przeprowadzania  uroczystości
szkolnych  organizowanych  z  udziałem  sztandaru  szkoły  z  okazji  świąt
narodowych,  ważnych  rocznic  i  wydarzeń  w  życiu  szkoły,  zbiorem  zasad
zachowania w trakcie uroczystości. 

2) Zadaniem ceremoniału jest jednoczenie społeczności szkolnej, umacnianie więzi
między uczniami, kształtowanie tradycji lokalnej i patriotyzmu.

3) Uroczystości szkolne odbywają się według ustalonego schematu.
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4) Uroczystość  rozpoczyna  zapowiedziane  przez  prowadzącego  wprowadzenie
sztandaru po podaniu komendy:  „Baczność” „Poczet  sztandarowy wprowadzić”
uczestnicy  uroczystości  przyjmują  postawę  zasadniczą.  Poczet  sztandarowy
wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może
iść w rzędzie,  przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie
przemarszu wszyscy stoją.  Poczet zajmuje miejsce przodem do zgromadzonych
i podnosi sztandar do pionu. 

5) Po wprowadzeniu sztandaru,  prowadzący podaje kolejną komendę:  „Do hymnu
państwowego”-  odśpiewany  zostaje  hymn  państwowy.  Po  odśpiewaniu  hymnu
prowadzący  podaje  następną  komendę:  „Do  hymnu  szkoły”  Po  odśpiewaniu
hymnu  szkoły  prowadzący  podaje  komendę:  „Po  hymnie”  –  uczestnicy
uroczystości przyjmują postawę swobodną. Hymn państwowy wykonywany jest
przed  hymnem  szkoły  w  czasie  uroczystości  państwowych,  rocznic  świąt
narodowych. W innych przypadkach powinien być wykonywany hymn szkoły. 

6) Na zakończenie uroczystości prowadzący podaje komendę: „Poczet sztandarowy
wyprowadzić”  zachowanie  młodzieży  i  czynności  pocztu  są  analogiczne  do
sytuacji wprowadzania pocztu do sali.

ROZDZIAŁ 5. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE.

§16. Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 
organizowanych przez szkołę.

1. Zadania szkoły związane z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa, rozumianego nie
tylko jako zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i zabawy, lecz
także zapewnienie przyjaznego klimatu, przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom
czy promocję zdrowia i aktywnego wypoczynku:
1) stosowanie przepisów bhp i dbałość o higienę,
2) zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły,
3) dbałość o klimat szkoły;
4) przeciwdziałanie agresji i przemocy,
5) rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
6) dbanie o bezpieczny wypoczynek,
7) promocja zdrowego stylu życia,
8) udzielanie pierwszej pomocy,
9) promocja bezpieczeństwa w sieci,
10) przeciwdziałanie uzależnieniu,
11) przeciwdziałanie wykluczeniu,
12) reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych.

2. W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników w szkole prowadzony
jest elektroniczny monitoring wizyjny zgodnie z regulaminem.

§ 17. Sposoby i formy wykonania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę dostosowane do wieku i potrzeb 
uczniów oraz warunków środowiskowych.

1. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo,  higieniczne  warunki  nauki  i  opiekę podczas  zajęć
edukacyjnych  obowiązkowych,  dodatkowych  i  pozalekcyjnych,  a  także  podczas
organizowanych wycieczek i imprez szkolnych poprzez:

1) kontrolę obecności podczas prowadzonych zajęć,
2) zapoznanie z regulaminami sali gimnastycznej i pracowni,
3) oznaczenie i zapoznanie uczniów z drogą ewakuacyjną,
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4) organizowanie  próbnego  alarmu  ewakuacyjnego  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami,

5) pełnienie dyżurów nauczycielskich podczas przerw między lekcjami oraz w czasie
poprzedzającym rozpoczęcie w szkole zajęć,

6) dostosowanie  wymagań  i  form  zajęć  wychowania  fizycznego  do  możliwości
fizycznych ucznia,

7) zapewnienie uczniom podczas wycieczek odpowiedniej opieki zgodnie 
z regulaminem organizowania wycieczek szkolnych,

8) omawianie zasad bezpieczeństwa podczas godzin do dyspozycji wychowawcy,
9) zapewnienie uczniom rodziców pracujących pobytu w świetlicy szkolnej,
10) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
11) dostosowanie  stolików  uczniowskich  i  krzeseł  oraz  innego  sprzętu  szkolnego

do wzrostu uczniów i rodzaju wykonywanej przez nich pracy,
12) systematyczne  omawianie  przepisów  ruchu  drogowego,  kształcenie

komunikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerową,
13) utrzymywanie kuchni, stołówki i urządzeń sanitarnych znajdujących się na terenie

szkoły w stanie pełnej sprawności i czystości,
14) organizację  zajęć  lub  imprez  szkolnych,  a  także  pobytu  ucznia  poza  terenem

szkoły z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
15) zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania informatycznego 

zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla 
prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

2. W celu  zapewnienia  bezpieczeństwa,  ochrony  przed  przemocą,  uzależnieniami  oraz
innymi  przejawami  patologii  społecznej  w obiekcie  szkolnym,  nadzór  nad tym,  kto
wchodzi  na  teren  szkoły  sprawuje  pracownik  obsługi  szkoły,  a  podczas  przerw
śródlekcyjnych także dyżurujący nauczyciele.

3. Wszyscy  uczniowie  mają  obowiązek  dostosowania  się  do  poleceń  nauczycieli
dyżurujących  oraz  pracowników  obsługi  szkoły  podczas  wchodzenia  do  budynku,
korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.

4. W  pomieszczeniach  o  zwiększonym  ryzyku  wypadku  nauczyciel  odpowiedzialny
za prowadzenie  zajęć,  opracowuje  regulamin  korzystania  z  sali  i  na  początku  roku
zapoznaje z nim uczniów.

5. Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo.
6. Szkoła na stałe współpracuje z policją.
7. Ucznia  może  zwolnić  z  danej  lekcji  dyrektor  szkoły,  wychowawca  oddziału  lub

nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  –  na  pisemny  wniosek  rodziców,  w  którym
podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.

8. W przypadku nieobecności  nauczyciela,  można  odwołać  pierwsze  lekcje,  a  zwolnić
uczniów z ostatnich.

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, pracownik szkoły, który powziął 
wiadomość o wypadku ucznia: 

1) niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając
fachową pomoc medyczną,  a  w miarę  możliwości  udzielając  poszkodowanemu
pierwszej pomocy, 

2) nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca 
zagrożenia,  jeżeli  miejsce,  w  którym  są  lub  będą  prowadzone  zajęcia  może
stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów
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3) niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły,
4) fakt  ten  dokumentuje  wpisem  w  rejestrze  wypadków  podając  datę  i  godzinę

powiadomienia matki/ojca ucznia o wypadku oraz dokonuje opisu wypadku. 
11. Przy  lekkich  przypadkach  (brak  wyraźnych  obrażeń  –  np.  widoczne  tylko  lekkie

zaczerwienienie,  zadrapanie,  lekkie  skaleczenie),  po  udzieleniu  pierwszej  pomocy
poszkodowanemu  uczniowi,  nauczyciel  lub  dyrektor  powiadamiając  rodzica
o zdarzeniu ustala z nim: 

6) potrzebę wezwania pogotowia, 
7) potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica, 
8) godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia, 

12. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy
nauczyciel lub dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe.

13. O  każdym  wypadku  dyrektor  szkoły  zawiadamia  niezwłocznie  organ  prowadzący
i współpracującego  ze  szkołą  pracownika  służby  bhp.  O  wypadku  śmiertelnym,
ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora
oświaty.  O wypadku,  do  którego  doszło  w  wyniku  zatrucia,  dyrektor  szkoły
zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

14. Jeżeli  wypadek został  spowodowany niesprawnością  techniczną  pomieszczenia  lub
urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do
czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy. 

15. Jeżeli  wypadek zdarzył się w czasie wyjścia,  imprezy organizowanej poza terenem
szkoły,  wszystkie  stosowne decyzje  podejmuje  opiekun grupy/kierownik  wycieczki
i odpowiada za nie.

16. Informację  o  powyższych  ustaleniach  powiadamiający  zamieszcza  w  rejestrze
wypadków.

ROZDZIAŁ 6. WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW KLAS 
I- III.
§ 18. Rola, funkcje i cele oceniania.

1. „Dobre ocenianie" to takie, które:
1) daje  dziecku informacje  o tym,  co już  umie,  nad czym musi  popracować,  jak

daleko jest na drodze do osiągnięcia celu,
2) uwzględnia możliwości dziecka: nie wszyscy przecież w tym samym czasie są

w stanie  opanować  jakąś  umiejętność,  a  niektórzy  nigdy  nie  będą  biegli
w danym zakresie,

3) bierze  pod  uwagę  wkład  pracy  dziecka,  jego  wysiłek  włożony  w  wykonanie
jakiegoś zadania,

4) nie etykietuje dzieci,
5) zachęca do dalszej pracy, uświadamia, że wysiłek się opłaca,
6) nie pełni funkcji kary czy nagrody,
7) nie zawiera krytyki osoby,
8) uwzględnia postęp, jaki dokonał się w dziecku

2. W edukacji wczesnoszkolnej ogromną rolę pełni ocena opisowa, która jest ustnym lub
pisemnym poinformowaniem o postępach ucznia.

3. Ocena opisowa dostarcza informacji: uczniowi - rodzicom – nauczycielowi:
1) Uczniowi:

a) dostarcza  informacji  o  efektach  jego  szkolnej  aktywności,  wskazówek  jak
pokonać napotkane trudności,

b) motywuje do dalszego wysiłku,
c)  jest zachętą do samooceny,
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d) umacnia wiarę we własne możliwości.
2) Rodzicom  dostarcza  rzetelnej,  szczegółowej  informacji  o  ich  dziecku,

na podstawie  której  będą  mogli  w  porę  podejmować  właściwe  działania  na
rzecz jego dalszego, prawidłowego rozwoju.

3) Nauczycielowi  dostarcza  informacji,  na  jakim  poziomie  rozwoju  znajduje  się
uczeń w danym momencie edukacji oraz o tym, czy stosowany przez nauczyciela
system pracy z uczniem jest efektywny.

4. Ocena opisowa powinna spełniać następujące funkcje:
1) Diagnostyczną  - dając odpowiedzi na pytanie,  jak daleko w rozwoju jest uczeń

względem wymagań stawianych przez nauczyciela.
2) Informacyjną  -  przekazując  informacje,  co  dziecku  udało  się  poznać,

zrozumieć,  opanować,  nauczyć,  jakie  dziecko  zdobyło  umiejętności,  co  już
potrafi, jaki jest wkład jego pracy.

3) Korekcyjną  -  odpowiadając  na  pytanie,  co  uczeń  ma  już  opanowane,  co  robi
dobrze, nad czym musi jeszcze popracować, co poprawić, zmienić, udoskonalić.

4) Rozwojową  -  odpowiadając  na  pytania,  czy  dokonują  się  zmiany  w  samym
dziecku, jakie jest tempo i dynamika tych zmian.

§ 19. Formy oceniania.

1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: 
1) Diagnostyczna  - dająca odpowiedź na pytanie, jak daleko w rozwoju jest uczeń

względem wymagań stawianych przez nauczyciela.
2) Informacyjna:

a) wypowiedzi ustne,
b) prace pisemne:  pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu (dyktanda),  sprawdziany,

testy, kartkówki,
c) Prace domowe.
d) Aktywność na lekcji.
e) Działalność artystyczna.
f) Działalność zdrowotno-ruchowa.

§ 20. Zasady oceniania i promowania.

1. W klasach I-III przez cały rok szkolny stopień opanowania wiadomości 
i umiejętności określonych wymaganiami programowymi wyrażany jest 
w następującej skali ocen:

Ocena dla ucznia Skrót literowy Zapis w dzienniku

celujący cel 6

bardzo dobry bdb 5

dobry db 4

dostateczny dst 3

dopuszczający dop 2

niedostateczny ndst 1

2. Nauczyciel w ocenianiu śródrocznym może stosować ,,+" i ,,-’’  
1) „+” .w górnej granicy skali punktowej,
2)  „-" w dolnej granicy skali punktowej

3. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:
1) Ocenę – celujący – otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę – bardzo

dobry oraz posiada dodatkowe wiadomości w danej dziedzinie edukacyjnej. 
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2) Ocenę  – bardzo  dobry  – otrzymuje  uczeń,  który  opanował  pełny  zakres
wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych. 

3) Ocenę – dobry – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 
z  poszczególnych  obszarów  edukacyjnych  w  zakresie  pozwalającym  na
rozumienie większości obszarów.

4) Ocenę  –  dostateczny  – otrzymuje  uczeń,  który  opanował  podstawowy  zakres
wiedzy i umiejętności.

5) Ocenę  –  dopuszczający  – otrzymuje  uczeń,  który  opanował  niezbędne
minimum podstawowych wiadomości i umiejętności.

6) Ocenę –  niedostateczny  – otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego
minimum  podstawowych wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów
edukacyjnych.

4. Ocena opatrzona jest dodatkowym komentarzem dla ucznia i dla rodziców o stopniu
opanowania  wiadomości  i  umiejętności.  Zawiera  również  wskazówki  dotyczące
dalszej pracy ucznia. 

5. W trakcie oceniania bieżącego nauczyciel gromadzi wyniki szkolnych osiągnięć ucznia
w  dzienniku  zajęć,  zbiera  w  indywidualnych  teczkach  prace  ucznia,  stosuje
samoocenę uczniów opierając się również na własnych obserwacjach.

6. W klasach I-III ustala się następującą skalę procentową oceny prac pisemnych

Stopień Skala procentowa

celujący 100% - 96%

bardzo dobry 95% - 90%

dobry 89% - 75%

dostateczny 74% - 50%

dopuszczający 49% - 30%

niedostateczny 29% - 0%

7. Za wykonanie prac dodatkowych uczeń otrzymuje tylko ocenę pozytywną. Za brak lub
źle wykonaną pracę dodatkową nie wystawia się oceny negatywnej.

8. Uczeń  klasy  I–III  szkoły  podstawowej  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo
wyższej.

9. W wyjątkowych  przypadkach  rada  pedagogiczna  może  postanowić  o  powtarzaniu
klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy
oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.

10. Na  wniosek  rodziców i  po  uzyskaniu  zgody  wychowawcy  klasy  lub  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.

§ 21. Zasady oceniania zachowania.

1. Ocena  zachowania  ucznia  wyraża  opinię  o  spełnianiu  przez  ucznia  obowiązków
szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób.

2. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinie członków rady
pedagogicznej  i  innych  pracowników  szkoły,  a  także  uczniów  danej  klasy  oraz
ocenianego ucznia.

3. Informacje o uczniu wychowawca zbiera na podstawie:
1) Obserwacji własnych oraz innych nauczycieli.
2) Zapisów w zeszycie pochwał i uwag.
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3) Opinii kolegów wyrażonych na forum klasy.
4) Samooceny ucznia.
5) Spostrzeżeń innych członków społeczności szkolnej.

4. W  klasach  I–III  szkoły  podstawowej  śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne
zachowania są ocenami opisowymi i są formułowane w oparciu o:

1) Stosunek do obowiązków szkolnych. Uczeń:
a) pamięta o obowiązkach ucznia (ma prace domowe, przynosi przybory szkolne,

jest przygotowany do zajęć, jest systematyczny i sumienny w nauce),
b) dba o swoje miejsce pracy,
c) występuje na uroczystościach szkolnych,
d) jest prawdomówny,
e)  jest punktualny,

2) Kultura osobista. Uczeń:
a) dba o kulturę słowa, 
b) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu,
c) dba o honor i tradycje szkoły, pamięta o stroju galowym,

3) Zachowania społeczne. Uczeń:
a) szanuje mienie szkolne i własne,
b) jest życzliwy i koleżeński,
c) potrafi zgodnie pracować w grupie,
d) dba  o  bezpieczeństwo  swoje  i  innych  -  podporządkowuje  się  poleceniom

dorosłych, okazuje szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,
e) poprawnie  zachowuje  się  na  lekcjach,  przerwach  oraz  podczas  wycieczek

i uroczystości szkolnych, 
f) używa zwrotów grzecznościowych,

4) Zaangażowanie we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby. Uczeń:
a) bierze udział w konkursach, 
b) godnie reprezentuje szkołę w różnych przedsięwzięciach,
c) jest wzorem dla innych,
d) bierze udział w akcjach charytatywnych.

§ 22. Zasady klasyfikacji.
1. Nauczyciele klas I - III przeprowadzają klasyfikowanie śródroczne w formie kart

informacyjnych,  dzięki  którym  rodzice  otrzymują  informacje  o  dotychczasowych
osiągnięciach ucznia w nauce i w zachowaniu.

2. Przy formułowaniu oceny śródrocznej i rocznej w szczególności bierze się pod uwagę
wyniki sprawdzianów miesięcznych, testów i dyktand.

3. Podstawą do ustalenia opisowej oceny śródrocznej i rocznej jest minimum 5  ocen
cząstkowych z poszczególnych edukacji.

4. Klasyfikowanie semestralne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
w formie opisowej.

5. W klasach I–III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych są ocenami opisowymi.

6. Zachowanie ucznia oceniane jest wg kryteriów funkcjonowania ucznia w środowisku
szkolnym, respektowania  zasad  współżycia  społecznego  i  ogólnie  przyjętych  norm
społecznych.

7. Za zgodą rodziców uczniowie uczestniczą w lekcjach religii  i  etyki,  na których są
oceniani według skali ocen cyfrowych: 6, 5, 4, 3, 2, 1.

8. Klasyfikacja  roczna  ucznia  z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu
umiarkowanym w klasach I-III  szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego
osiągnięć  edukacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych,  określonych  w  szkolnym  planie
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nauczania, z uwzględnieniem IPET opracowanego dla niego na podstawie odrębnych
przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej
oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  i  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej
zachowania.

ROZDZIAŁ 7.  WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW KLAS 
IV- VIII.

§ 23. Założenia ogólne wewnątrzszkolnego oceniania.

1.Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.
2. Ocenianie  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  polega  na  rozpoznawaniu  przez  nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do
wymagań  określonych  w  podstawie  programowej  kształcenia  ogólnego  określonej  w
odrębnych przepisach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole
programów nauczania.
3.Ocenianie  zachowania  ucznia  polega  na  rozpoznawaniu  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.
4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o
postępach w tym zakresie.
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji 
o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.
5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 
w nauce i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia.
6)  umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno-
wychowawczej.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez
ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania.
3) ustalanie ocen bieżących oraz śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej i rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
4)  przeprowadzanie  egzaminów  klasyfikacyjnych,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
prawa oświatowego. 
5)  ustalanie  warunków  i  trybu  otrzymania  wyższych  niż  przewidywane  rocznych,   ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6)  ustalanie  warunków  i  sposobu  przekazywania  rodzicom  informacji  o  postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
7)  ocenianie  ucznia  z  religii  lub  etyki  odbywa  się  zgodnie  z  przepisami  wydanymi  na
podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

§ 24. Oceny i klasyfikacja.

1. Oceny bieżące, a także oceny śródroczne i roczne ustala się w stopniach wg skali:
1) stopień celujący – 6
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2) stopień bardzo dobry – 5
3) stopień dobry – 4
4) stopień dostateczny – 3
5) stopień dopuszczający – 2
6) stopień niedostateczny – 1
2.  Nauczyciel  w  ocenianiu  bieżącym  może  stosować,,+" w  górnej  granicy  zakresu
przewidzianego dla danej oceny  i ,,-’’  w dolnej granicy zakresu skali procentowej.
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen,  co  najmniej  4,75  oraz  co
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
z wyróżnieniem.
4. Uczniowi, który uczęszczał na religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne
oceny uzyskane z tych zajęć.
5. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne uzasadnia
ustaloną ocenę poprzez:
1) komentarz nauczyciela, który powinien zawierać informacje: w jakim stopniu uczeń spełnił
wymagania określone przez nauczyciela (co udało mu się zrobić dobrze, gdzie popełnił błędy,
w jaki sposób może je poprawić),
2) udzielenie informacji o postępach w zdobywaniu wiedzy i umiejętności edukacyjnych na
zebraniach,  konsultacjach  lub  podczas  rozmów  indywidualnych  w  ciągu  całego  roku
szkolnego.
3)  uzasadnienie  oceny  uzyskanej  przez  ucznia  obcokrajowca  odnosi  się  do  opanowania
wiedzy  i  umiejętności  wskazanych  w szczegółowych  kryteriach  do  prac  bieżących,
dodatkowo  obejmuje  informację  związaną  z wysiłkiem  wkładanym  przez  ucznia  w
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki  sytuacji,  w której się znalazł.
Uzasadnienie pisemne jest tłumaczone na język obcy i przekazywane rodzicom w terminie do
7 dni roboczych od złożenia wniosku. 
7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi podczas
zajęć edukacyjnych lub jego rodzicom podczas konsultacji z nauczycielem.
8. W przypadku, gdy uczeń jest zagrożony uzyskaniem oceny niedostatecznej śródrocznej lub
rocznej, nauczyciel uczący, ma obowiązek poinformować o tym fakcie ucznia i wychowawcę
klasy,  który  zawiadamia  jego  rodziców  nie  później,  niż  miesiąc  przed  terminem
klasyfikacyjnego  zebrania  rady  pedagogicznej.  Nauczyciel  uczący  wpisuje  ocenę
niedostateczną w odpowiedniej rubryce oceny przewidywane w dzienniku Librus.
9.  Oceny klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych  nie  mają  wpływu na  ocenę  klasyfikacyjną
zachowania.
10.Ocena zachowania ma znaczenie motywacyjne dla samych uczniów, a także służy, jako
informacja dla rodziców.
11.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego  informują uczniów o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia  poszczególnych 

ocen bieżących oraz śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) warunkach i sposobach oceniania wewnątrzszkolnego zapisanego w statucie szkoły, 
3) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
4) warunkach  i  trybie  otrzymania  wyższej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć

edukacyjnych.
12. Sposób informowania rodziców:
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1) Na początku roku szkolnego na pierwszym zebraniu z rodzicami, wychowawca zapoznaje
rodziców z zapisami statutu szkoły, a szczególnie z rozdziałem dotyczącym szczegółowych
warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego uczniów.
2) Za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.
3)  Lista  obecności  rodziców  na  zebraniu,  wraz  z  wpisaną  tematyką  spotkania  jest
potwierdzeniem zapoznania rodziców z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania.
4) Rodzice, którzy nie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą klasy oraz nie kontaktują się
z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne, nie mogą powoływać się na
brak informacji o postępach dziecka w nauce oraz na nieznajomość zasad wewnątrzszkolnego
oceniania.

§ 25. Formy oceniania.

1. Rok szkolny dzieli się na 2 okresy (półrocza), pierwszy kończy się zebraniem 
klasyfikacyjnym, którego data uzależniona jest od terminu ferii zimowych i  jest 
ogłoszona w szkolnym kalendarzu wydarzeń.

2. Ocenie podlega przyrost wiedzy i umiejętności wg kryteriów i wymagań z 
poszczególnych przedmiotów.

3. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 
uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 
powinien dalej się uczyć.

4.  Formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności:
1) Formy ustne:
a) odpowiedzi (dialog, opis, streszczenie, wypowiedź, recytacja, itp.),
b)  aktywność  na  lekcji  –  udzielanie  odpowiedzi  na  pytania  nauczyciela,  korygowanie
odpowiedzi  kolegów,  aktywne  uczestnictwo  w  nowych  lekcjach,   praca  z  tekstem,
prezentacja, itp. 
2) Formy pisemne:
a) sprawdziany, testy, prace klasowe, rozprawki, wypracowania, dyktanda, pisanie tekstu ze
słuchu,
b) kartkówki - krótkie formy sprawdzające wiedzę i umiejętność, z 3 ostatnich lekcji, ilość ich
w tygodniu nie jest określona, mogą być niezapowiedziane;
c) zadania domowe - zasady zadawania i sprawdzania określa nauczyciel.
3) Inne formy np. projekty, eksperymenty, doświadczenia, prace badawcze i inne zgodne ze
specyfiką przedmiotu lub zajęć edukacyjnych.
4) formy sprawnościowe i praktyczne: (dotyczą zajęć, podczas których uczymy, ćwiczymy i
kontrolujemy sprawność oraz umiejętności praktyczne).
6. W zakresie  prac pisemnych, głównie prac klasowych, sprawdzianów, testów  i  innych

prac podlegających ocenie uczniowie mają prawo do:
1) znajomości zakresu materiału,
2) formy sprawdzianu,
3) ograniczenia sprawdzianów do najwyżej 3 w ciągu tygodnia (nie więcej niż 1 dziennie),
4)  ustalenia  terminu  sprawdzianu  z  nauczycielem  przynajmniej  z  tygodniowym
wyprzedzeniem,
5) przesunięcia za zgodą nauczyciela i klasy terminu sprawdzianu (obowiązuje konieczność
ustalenia tego przed wyznaczoną datą, nie obowiązuje wówczas zasada jednego sprawdzianu
w ciągu dnia i trzech w ciągu tygodnia).
6) jednorazowej możliwości  poprawy sprawdzianu, która powinna nastąpić w ciągu dwóch
tygodni od daty oddania prac uczniom, w terminie ustalonym przez nauczyciela (sposób i
forma poprawy oceny odpowiada rodzajowi sprawdzianu).

33



7. Uczniowie mają obowiązek:
1)  rzetelnie  przygotowywać  się  do  sprawdzianu  poprzez  powtórzenie  i ugruntowanie
materiału;
2) przynieść materiały wymagane na sprawdzian, zadanie klasowe, itp.;
3) przystąpienia do sprawdzianu w innym terminie (ustalonym z nauczycielem), jeśli była to
nieobecność usprawiedliwiona. 
8. Nauczyciele mają prawo do:

1) wyboru formy sprawdzianu w zależności od przedmiotu i jego specyfiki;
2) ustalenia  odpowiedniej  oceny  śródrocznej/rocznej,  w  przypadku,  gdy  uczeń  nie

uzyskał odpowiedniej ilości ocen z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności na
lekcjach z danego przedmiotu.

9. Nauczyciele mają obowiązek:
1) przestrzegać zasady ilościowego obciążenia uczniów sprawdzianami,
2) zapowiadać zadanie klasowe z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
3) podać uczniom zakres materiału i formę sprawdzianu,
4) wpisać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem termin sprawdzianu w dzienniku,
5) rzetelnie sprawdzić prace uczniów, przestrzegając procentowej punktacji,
6) oddać pracę uczniowi lub przedstawić do wglądu (nie później niż dwa tygodnie od

daty napisania pracy)
7) omówić wyniki sprawdzianu, poprawić z uczniami typowe dla klasy błędy,
8) przechowywania ocenionych sprawdzianów i prac klasowych do końca danego roku

szkolnego, a ocenionych krótkich formy pisemnych do końca semestru.
10. Rodzice mają prawo do:

1) wglądu do prac klasowych na zasadach określonych przez nauczyciela,
2) uzyskania dodatkowych wyjaśnień nauczyciela,
3)  uzyskania uzasadnienia ustalonej oceny w sposób  określony w statucie szkoły,
4) uzyskania dostępu do dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia.

11.Rodzice mają obowiązek sprawdzić, czy uczeń poprawił błędy zgodnie ze wskazaniami
nauczyciela.

§ 26. Zasady oceniania.

1.  Zasady  oceniania  w  klasach  IV  –  VIII  szkoły  podstawowej  przyjmuje  się  cyfrową
przedmiotową skalę ocen: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Stopień Skrót literowy Oznaczenie
cyfrowe 

Skala procentowa

celujący cel 6 100%-96%

bardzo dobry bdb 5 95%-90%

dobry db 4 89%-75%

dostateczny dst 3 74%-50%

dopuszczający dop 2 49%-30%

niedostateczny ndst 1 29%-0%

2. Powyższą  skalę  procentową stosuje się  do wszystkich  form sprawdzania  wiadomości  i
umiejętności. 
3.  Oceny  bieżące  ustala  się  biorąc  pod  uwagę  wymagania  edukacyjne  z  poszczególnych
przedmiotów.
4. Ogólne kryteria ocen.
1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
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a) opanował  wiadomości  i  umiejętności  określone  w  podstawie  programowej  z
przedmiotu  w  danej  klasie,  rozwiązuje  zadania  wykraczające  poza  podstawę
programową, proponuje rozwiązania nietypowe,  

b) biegle posługuje się zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu problemów, teoretycznych lub
praktycznych z programu nauczania przedmiotu w danej klasie, 

c) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i

innych,  kwalifikując  się  do  finałów  na  szczeblu  wojewódzkim,  regionalnym  albo
krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2)  Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował  wiadomości  i  umiejętności  określone  w  podstawie  programowej  z

przedmiotu w danej klasie zgodnie z wymaganiami na ocenę bardzo dobrą
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy

teoretyczne  i  praktyczne ujęte  programem nauczania,  potrafi  zastosować posiadaną
wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3)  Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował  wiadomości  i  umiejętności  określone  w podstawie  programowej  danego

przedmiotu zgodnie z wymaganiami na ocenę dobrą , 
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania

teoretyczne lub praktyczne.
4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) opanował  w  pełni  wiadomości  i  umiejętności  z  podstawy  programowej  danego
przedmiotu na poziomie podstawowym zgodnie z wymaganiami, 

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu
trudności.

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności z zakresu podstawy programowej z przedmiotu w danej

klasie określonych wymaganiami na ocenę dopuszczającą, 
b) rozwiązuje  (wykonuje)  zadania  teoretyczne  i  praktyczne  typowe,  o  niewielkim  stopniu

trudności. czasami z pomocą nauczyciela 
6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej
danego  przedmiotu  na  ocenę  dopuszczającą,  a  braki  uniemożliwiają  mu  dalsze
zdobywania wiedzy z tego przedmiotu i kontynuację kształcenia

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu
trudności 

5. W dzienniku elektronicznym LIBRUS dla ocen bieżących, za różne formy aktywności 
ucznia oraz ocen śródrocznych i rocznych przypisuje się odpowiednią kolorystykę. 

Oceny  (formy aktywności ucznia) Skrót w 
dzienniku 
LIBRUS

kolor 

1) Ocena za I i II półrocze pomarańczowy

2)Osiągnięcia w konkursie przedmiotowym – etap 
wojewódzki, międzyszkolny, szkolny, wykonywanie zadań
wykraczających poza podstawę programową

KP różowy

3)Test, sprawdzian, praca klasowa, wypracowanie, 
dyktando, czytanie ze zrozumieniem, odbiór tekstu 
słuchanego i pisanego, recytacja (dostosowanie form 

SPR czerwony
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zgodnie z PZO)

4)Krótkie formy wypowiedzi pisemnej, notatka, kartkówki,
inne

KRT zielony

5)Odpowiedź ustna ODP zielony

6)Aktywność na lekcji AKT niebieski

7) Zadanie: domowe, zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń ZD niebieski

8)Praca grupowa na lekcji PG niebieski

9)Inne formy aktywności i kategorie przypisane przez 
nauczyciela wynikające ze specyfiki przedmiotu NP. 
wykonywanie dodatkowych zadań, pomocy naukowych, 
prezentacja,  referat, metoda projektu i inne.

IF1
IF2
IF3

żółty

10)Oceny poprawione np. ze sprawdzianów, testów Popr Kolor uzależniony 
od oceny 
poprawianej

11)OCENA ŚRÓDROCZNA PRZEWIDYWANA

12)OCENA ROCZNA PRZEWIDYWANA

6. Na podstawie ocen bieżących nauczyciel ustala ocenę śródroczną/roczną zgodnie z patrz §
24 pkt.2.

7. Ocenę  roczną  nauczyciel  ustala  biorąc  pod  uwagę  wszystkie  oceny  otrzymane  przez
ucznia w I i II półroczu. 

8. Ze  względu  na  rzetelność  oceny,  nauczyciel  ma  obowiązek  oceniać  rytmicznie  ze
względów dydaktycznych i wychowawczych.

9. Należy stosować różnorodne formy sprawdzania wiedzy,  szczególnie  w przedmiotach
humanistycznych i językach obcych winna być stosowana logiczna równowaga między
ilością ocen z form ustnych i pisemnych.

10. Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za przygotowanie do lekcji,
aktywność,  zadania  domowe  lub  ich  brak  oraz  cząstkowe  odpowiedzi  (sposób
przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony przez nauczycieli
poszczególnych przedmiotów.

11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki,  zajęć technicznych, plastyki,
muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a
w przypadku wychowania fizycznego – systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz
aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

12. Ze  względu  na  specyfikę  przedmiotów:  plastyka,  muzyka,  technika,  informatyka,
wychowanie  fizyczne,  na  których  wykonywanie  zadań  polega  przede  wszystkim  na
sprawdzaniu  praktycznych  umiejętności  ucznia,  nauczyciele  określają  szczegółowe
zasady oceniania z tych przedmiotów.

13. Każdy  uczeń  ma  prawo  do  zgłoszenia  nieprzygotowania  się  do  zajęć  lekcyjnych  w
semestrze: 2 razy przy 1- 2 godz. zajęć w tygodniu; 3 razy przy 3 godz. i więcej zajęć w
tygodniu.
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14. Nieprzygotowanie  musi  być  zgłoszone  nauczycielowi  przed  rozpoczęciem  zajęć  i
odnotowane w dzienniku (np – uczeń nieprzygotowany).

15. Nieprzygotowanie nie obejmuje sprawdzianów, zapowiedzianych kartkówek, wcześniej
zapowiedzianych  lektur,  chyba,  że  wynika,  z  dłuższej  nieobecności  (przynajmniej
trzytygodniowej  lub  w  pierwszym  dniu  w  szkole  po  dłuższej  nieobecności).  Uczeń
wówczas zobowiązuje się do nadrobienia zaległości w trybie ustalonym z nauczycielem.

16. W  wyjątkowych  sytuacjach  losowych  uczeń  może  być  oceniany  wg  indywidualnie
przyjętych dla niego zasad (określonych przez Radę Pedagogiczną).

17. W przypadku, gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie
do  wyboru  przez  ucznia  są  prowadzone  przez  innego  nauczyciela  niż  nauczyciel
prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo – lekcyjnej, śródroczną i
roczną  ocenę  klasyfikacyjną  z  zajęć  wychowania  fizycznego  ustala  nauczyciel
prowadzący te zajęcia w formie klasowo - lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela
prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w formie do wyboru przez ucznia.

18. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,
informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w
tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

19. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,
informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej
oceny  klasyfikacyjnej,  w  dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

20. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej,  w  tym  poradni  specjalistycznej,  zwalnia  do  końca  danego  etapu
edukacyjnego  ucznia  z  wadą  słuchu,  z  głęboką  dysleksją  rozwojową,  z  afazją,  z
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z
nauki drugiego języka obcego.

21. W przypadku ucznia z  niepełnosprawnością  intelektualną,  posiadającego orzeczenie  o
potrzebie  kształcenia  specjalnego  albo  indywidualnego  nauczania,  zwolnienie  z nauki
drugiego  języka  obcego  może  nastąpić  na  podstawie  tego  orzeczenia.  W przypadku
zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

22. Procedura w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć:
1) Uczeń lub jego rodzice dostarczają wniosek o zwolnienie z nauki drugiego języka obcego
lub o dostosowanie wymagań edukacyjnych lub pomoc psychologiczno-pedagogiczną wraz z
opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub wniosek o zwolnienie z zajęć wychowania
fizycznego podpisany przez rodziców wraz z opinią wydaną przez lekarza,  do sekretariatu
szkoły.
2) Po podjęciu decyzji dyrektor przekazuje pisemne potwierdzenie zwolnienia nauczycielowi
danego przedmiotu nauczania oraz rodzicom ucznia.
3) Uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych może przebywać poza szkołą, jeżeli są to
pierwsze lub ostatnie godziny w planie nauczania danej klasy i rodzice zaznaczą w podaniu,
że  przejmują  pełną  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  i  czyny  ucznia  w  czasie  jego
nieobecności w szkole (jest to nieobecność usprawiedliwiona). 
23. Sposób  oceniania  uczniów  o  indywidualnych  potrzebach  psychofizycznych i
edukacyjnych wynikających z opinii lub orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznych:
1)  Ocena w przypadku tych uczniów ma za  zadanie  intensywnie  wspierać  jego rozwój i
dlatego  musi  być  informacją  o  postępie,  jaki  uczynił  uczeń  w  określonym czasie,  a  nie
informacją o tym, czego nie umie.
2)  Proces  oceniania  uwzględnia  indywidualne  możliwości  ucznia.  Naczelną  zasadą  jest
stopniowanie trudności oraz praktyczne działanie.
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24.  Ocenianie uczniów  o  indywidualnych  potrzebach  psychofizycznych  i  edukacyjnych
wynikających z opinii lub orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznych uwzględnia:
a) możliwości ucznia, jego zainteresowania, właściwe dla  niego tempo pracy, jego postępy, a
nie wyłącznie efekty,
b) postrzeganie ucznia pod kątem jego indywidualnych możliwości i potrzeb,
c) aktywność ucznia, sytuacje i warunki, w których uczeń ma szansę znaleźć sferę, gdzie będzie
mógł się wykazać,
d) dokonywanie przez ucznia wyboru,  dając mu możliwość  projektowania własnej  nauki,
samooceny, poczucia odpowiedzialności za postępy w nauce,
e) informację zwrotną dla nauczyciela o tym, czy skutecznie udało mu się pomóc uczniowi
w nauce, czy wykorzystywane przez niego formy przekazu były dla konkretnego ucznia
efektywne i tym samym zachęciły go do pracy.
25.  Dostosowanie  warunków  i  sposobu  oceniania  uczniów  z  dostosowaniem  wymagań
określa  nauczyciel  biorąc  pod  uwagę  specyfikę  przedmiotu  i indywidualne  możliwości,
predyspozycje ucznia.
26.  Przy  ocenianiu  śródrocznym  i  rocznym  osiągnięć  i  umiejętności  uczniów  z
dostosowaniem wymagań nauczyciel po wnikliwej obserwacji, biorąc pod uwagę stosunek i
zaangażowanie  ucznia  do  przedmiotu  i  zdobycie  przez  niego  wiadomości  i  umiejętności
ustala ocenę na podstawie ocen bieżących, które są adekwatne do indywidualnych możliwości
ucznia.
27. Uczeń z dostosowaniem wymagań ma prawo do:
a) poprawienia testu pisemnego w formie ustnej, o ile jest to korzystniejsza dla ucznia i mniej
stresująca forma sprawdzenia umiejętności,
b) większej ilości powtórzeń, 
c) wydłużenia czasu pisania testów, sprawdzianów, kartkówek i innych form pisemnych,
d) większej ilości czasu na przeczytanie treści poleceń zadań, ćwiczeń.
28.Zasady  oceniania  uczniów  obcokrajowców  uczących  się  w  oddziałach
ogólnodostępnych:

1) Ocenianie bieżące uczniów odbywa się zgodnie z kryteriami zawartymi w statucie 
szkoły z jednoczesnym dostosowaniem wymagań do możliwości ucznia,                    z 
uwzględnieniem sytuacji w jakiej się obecne znalazł. Ocena podawana jest w języku 
polskim.

2) Uwzględnianie w ocenianiu uczniów zaangażowania i wysiłku wkładanego przez 
ucznia w pracę przy wykonywaniu zadań.

3) Na etapie początkowym nie należy oceniać strony językowej – dopuszczalne są błędy 
gramatyczne, składniowe, ortograficzne.

4) Uwzględnianie każdej informacji świadczącej o zrozumieniu przez ucznia danego te-
matu czy zadania.

5) Nauczyciel przedmiotu formułuje ustny komentarz zwrotny w celu przekazania 
uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, 
poprzez wskazanie: 

a) co uczeń robi dobrze, 
b) co i jak wymaga poprawy, 
c) jak powinien dalej się uczyć. 

6) Sprawdzone i ocenione prace ucznia przechowuje się w szkole zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w szkole. Prace  będą stanowiły podstawę do ustalenia ocen rocz-
nych.

7) Stosowanie różnorodnych narzędzi służących sprawdzaniu wiedzy i umiejętności do-
stosowanych do poziomu opanowania języka polskiego.
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§ 27. Zasady oceniania zachowania.

1. Śródroczna  i  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  począwszy  od  klasy  IV  szkoły
podstawowej uwzględnia:
1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w statucie;
2) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
3) Dbałość o piękno mowy ojczystej;
4) Dbałość o honor i tradycje szkoły;
5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) Okazywanie szacunku innym osobom.
2.  Śródroczną  i  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej  ustala  się
według skali:
1) wzorowe
2) bardzo dobre
3) dobre
4) poprawne
5) nieodpowiednie
6) naganne.
3. Śródroczną  i  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania  –  ustala  wychowawca  klasy  na
podstawie  Regulaminu  oceniania  zachowania,  po zasięgnięciu  opinii  nauczycieli,  uczniów
danej klasy oraz ocenianego ucznia. 
5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub  inne  dysfunkcje  rozwojowe,  należy  uwzględnić  wpływ  stwierdzonych  zaburzeń  lub
dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
albo  indywidualnego  nauczania  lub  opinii  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym
poradni specjalistycznej.
6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
2) Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 28. Zasady klasyfikacji.

1. Klasyfikacja  śródroczna  polega  na  okresowym podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia
oraz  ustaleniu  -  według  zasad  określonych  w  statucie  szkoły  -  śródrocznych  ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.
3. Klasyfikacja  roczna,  począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej,  polega  na
podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  z  zajęć  edukacyjnych,  określonych  w
szkolnym planie  nauczania  i  zachowania  ucznia  w danym roku  szkolnym oraz  ustaleniu
rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych  i  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej
zachowania.
4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
5. Oceny klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych  nie  mają  wpływu na  ocenę  klasyfikacyjną
zachowania.
6. W  oddziałach  integracyjnych  śródroczną  i  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  z  zajęć
edukacyjnych  dla  uczniów  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego
ustala  nauczyciel  prowadzący dane zajęcia  edukacyjne,  po zasięgnięciu  opinii  nauczyciela
współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach.
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7. Oceny  śródroczne  i  roczne  są  jawne  i  opatrzone  komentarzem  (osiągnięcia  ucznia  i
wskazówki na następny etap edukacji). 
8. Na  dwa  tygodnie  przed  rocznym  (śródrocznym)  klasyfikacyjnym  zebraniem  rady
pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca
klasy  są  obowiązani  poinformować  ucznia  i  jego  rodziców  o przewidywanych  dla  niego
rocznych (śródrocznych),  ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i  przewidywanej
rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
9. Sposób ustalania rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej uczniów obcokrajowców.
1)  Oceny  klasyfikacyjne  roczne  i  końcowe  są  określane  w  skali  od  1  do  6,  zgodnie
z przepisami prawa obowiązującymi wszystkich uczniów w szkole.
2)  Uzgadnia  się  następujące  zasady  ustalania  ocen  w  klasyfikacji  rocznej  i  końcowej
w odniesieniu do przedmiotów na które uczeń uczęszcza w bieżącym roku szkolnym.
 a) podstawę oceny klasyfikacyjnej i rocznej stanowią sprawdzone i ocenione prace ucznia
dotyczące wymagań bieżących oraz odpowiedzi ustne ucznia. 
b) ocenę ustala nauczyciel przedmiotu biorąc pod uwagę opanowanie wiedzy i umiejętności
wskazanych  w  szczegółowych  kryteriach  do  prac  oraz  wysiłek  wkładany  przez  ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki sytuacji, w której znalazł się
uczeń  w  związku  z  konfliktem  zbrojnym  na  terytorium   państwa,  z  którego  pochodzi.
3) Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w
klasach programowo niższych w szkole danego typu, w których uczeń nie uczestniczył ustala
nauczyciel  przedmiotu  na  podstawie  zadania  lub  mini  projektu  uzgodnionego z  uczniem.
Efekty prac pisemnych lub informacje o odpowiedziach ustnych przechowywane są zgodnie z
zasadami opisanymi dla egzaminów klasyfikacyjnych w odrębnych przepisach prawa. 

§ 29. Warunki i sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 
ucznia w nauce.

1.O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych/rocznych z zajęć edukacyjnych
i  przewidywanej  śródrocznej/rocznej  ocenie  klasyfikacyjnej  zachowania wychowawcy  i
nauczyciele  informują  uczniów  oraz  ich  rodziców  na  dwa  tygodnie  przed
śródrocznym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej podczas lekcji, a także
spotkań z rodzicami,  ogólnoszkolnych konsultacji  oraz dodatkowo poprzez wpisanie ocen
przewidywanych w dzienniku lekcyjnym Librus. 
2. Rodzic  podpisuje  informację  o  zagrożeniu  oceną  niedostateczną  jego  dziecka  lub
potwierdza otrzymanie wiadomości przez odczytanie w dzienniku Librus.
3. Procedura informowania rodziców o ocenach i postępach w nauce:
1) Nauczyciel przedmiotu przekazuje informacje na ogólnoszkolnych konsultacjach, udziela
szczegółowych  informacji  o  postępach  ucznia  w  nauce  lub  ewentualnych  trudnościach  i
proponuje rozwiązania.
2) Wychowawca klasy:
a)  informuje  rodziców  na  spotkaniu  z  rodzicami  o  uwagach  zgłoszonych  przez
poszczególnych  nauczycieli  i  wskazuje  możliwość  bezpośredniej  konsultacji  dotyczącej
postępów ucznia w nauce z nauczycielem przedmiotu;
b) dokumentacja: lista obecności rodziców na zebraniu,
4. Rodzice, którzy byli nieobecni na spotkaniu z wychowawcą klasy i nie kontaktowali się z
nim indywidualnie  w innym terminie  lub  nie  odczytują  informacji  i  nie  śledzą  postępów
edukacyjnych dziecka w dzienniku Librus  nie  mogą się  powoływać na brak informacji  o
przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej
rocznej/śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
5. Przewidywana ocena klasyfikacyjna śródroczna /roczna nie jest ostateczna. 
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6. Uczeń ma prawo ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana dla niego 
śródrocznej / rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych na następujących 
warunkach: 
1) po wystawieniu przewidywanej oceny śródrocznej/rocznej, zgłasza do nauczyciela 
przedmiotu chęć uzyskania wyższej oceny klasyfikacyjnej;
2) po uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu zakresu wiadomości i umiejętności oraz 
terminu,  uczeń wykazuje się znajomością treści programowych w formie ustnej lub pisemnej.
7. Nie  później  niż  2  dni  przed  rocznym (śródrocznym)  klasyfikacyjnym  zebraniem  rady
pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne zobowiązani są do
wystawienia i  wpisania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych lub rocznych do dziennika w
odpowiedniej dla tego celu rubryce.
8. Terminy informowania rodziców o bieżących ocenach i postępach ucznia w nauce ustalane
są corocznie przez dyrektora szkoły w "kalendarzu roku szkolnego" i udostępniane na stronie
internetowej szkoły. 
9. Nauczyciele  informują rodziców o bieżących postępach i  trudnościach  ucznia w nauce
poprzez: 
1) systematyczny wpis ocen w dzienniku Librus,
2) ogólne zebrania rodziców,
3) rozmowy indywidualne, konsultacje,
4) rozmowy indywidualne poprzedzone pisemnym zaproszeniem do szkoły,
5)  pisemnie  o  przewidywanej  okresowej  niedostatecznej  ocenie  z  danego  przedmiotu
(wychowawca w uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu),
6) wysyłanie wiadomości poprzez dziennik Librus,
7) udostępnianie i omawianie prac dziecka,
8) prezentację prac na wystawach i gazetkach.

§ 30. Warunki i tryb uzyskania wyższych rocznych ocen klasyfikacyjnych z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania.

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że
roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  lub  roczna  ocena  klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie nie później niż 2 dni od zakończenia
rocznych zajęć.
2. W  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  lub
roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1)  W  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  -  przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną
ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
2)  W  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  -  ustala  roczną  ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5
dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się
z uczniem i jego rodzicami.
4. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) sprawdzające proponuje egzaminator, a zatwierdza
przewodniczący  komisji.  Stopień  trudności  pytań  (ćwiczeń,  zadań  praktycznych)  musi
odpowiadać kryterium stopnia (określonego w przedmiotowym systemie oceniania), o który
ubiega się uczeń.
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5. Komisja  może  na  podstawie  przeprowadzonego  egzaminu  sprawdzającego:
1)  podwyższyć  stopień  –  w  przypadku  pozytywnego  wyniku  egzaminu,
2)   pozostawić  stopień  ustalony  przez  nauczyciela  –  w  przypadku  negatywnego  wyniku
egzaminu.
6. W  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  w  skład  komisji
wchodzą:
1)  Dyrektor  szkoły  lub  nauczyciel  wyznaczony  przez  dyrektora   -  jako  przewodniczący
komisji.
2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
3) Nauczyciel  prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
7. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji wchodzą:
1)  Dyrektor  szkoły  lub  nauczyciel  wyznaczony  przez  dyrektora,   jako  przewodniczący
komisji.
2) Wychowawca klasy.
3)  Wskazany  przez  dyrektora  szkoły  nauczyciel  prowadzący  zajęcia  edukacyjne  w danej
klasie.
4) Pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole.
5) Psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole.
6) Przedstawiciel samorządu uczniowskiego.
7) Przedstawiciel rady rodziców.
8. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z
tym, że powołanie nauczyciela  zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z
dyrektorem tej szkoły.
9.  Ustalona przez  komisję  roczna ocena klasyfikacyjna  z zajęć  edukacyjnych oraz roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena
ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych,  która  może  być  zmieniona  w  wyniku  egzaminu
poprawkowego.
10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
1) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
3) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
4)  Do  protokołu  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych
odpowiedziach ucznia.
11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa  w  §  29   ust.  2,  3  i  4  w  wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w
dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
12. Przepisy ust. 1- 10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zajęć  edukacyjnych  uzyskanej  w  wyniku  egzaminu  poprawkowego,  z tym,  że  termin  do
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zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W
tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 31. Egzamin klasyfikacyjny.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo 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. Uczeń  niesklasyfikowany  z  powodu  usprawiedliwionej  nieobecności  może  zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub
na  wniosek  jego  rodziców  rada  pedagogiczna  może  wyrazić  zgodę  na  egzamin
klasyfikacyjny:
1)  pisemną prośbę  o egzamin klasyfikacyjny  (egzaminy  klasyfikacyjne)  należy  złożyć  do
dyrektora szkoły najpóźniej w dzień poprzedzający rozpoczęcie klasyfikacyjnego końcowego
posiedzenia rady pedagogicznej; 
2)  w przypadku  wniosku  o  egzamin  klasyfikacyjny  (egzaminy  klasyfikacyjne),  z powodu
nieusprawiedliwionej  nieobecności,  rada  pedagogiczna  po  wnikliwej  analizie  podejmuje
decyzję w drodze głosowania zwykłą większością głosów. 
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki,
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, nie obejmuje
obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia
artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny
zachowania.
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
8. Egzamin  klasyfikacyjny  z  plastyki,  muzyki,  zajęć  artystycznych,  techniki,  zajęć
technicznych,  informatyki,  technologii  informacyjnej,  zajęć  komputerowych i  wychowania
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia  rocznych  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych.  Termin  egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych
w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych
zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin  klasyfikacyjny  dla  ucznia,  spełniającego  obowiązek  szkolny  lub  obowiązek
nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na
spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
W skład komisji wchodzą:
1) Nauczyciel prowadzący zajęcia jako przewodniczący  komisji.
2) Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
12. Przewodniczący  komisji  uzgadnia  z  uczniem,  o  którym  mowa  w  ust.  2,  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.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w
szczególności:
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1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 11 pkt. 2, a w przypadku egzaminu
klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 - skład komisji,
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez dyrektora szkoły.
16. Do  protokołu  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
17. W  przypadku  nieklasyfikowania  ucznia  z  obowiązkowych  lub  dodatkowych  zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
"nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana”.
18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem patrz §29 ust. 1-
9.
19.  Ustalona  przez  nauczyciela  albo  uzyskana  w  wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego
niedostateczna  roczna  ocena klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych może być zmieniona  w
wyniku egzaminu poprawkowego.
20.  Ustalona  przez  wychowawcę  klasy  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  jest
ostateczna, z zastrzeżeniem patrz § 29 ust. 1- 9.

§ 32. Zasady promowania uczniów.

1.  Począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej,  uczeń  otrzymuje  promocję  do  klasy
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych
w  szkolnym  planie  nauczania,  uzyskał  roczne  oceny  klasyfikacyjne  wyższe  od  oceny
niedostatecznej. 
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen,  co  najmniej  4,75  oraz  co
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
z wyróżnieniem.
3.  Uczniowi,  który  uczęszczał  na  dodatkowe  zajęcia  edukacyjne  lub  religię  i  etykę,  do
średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
4. Ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym promuje się do klasy
programowo wyższej,  uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,  w porozumieniu z
rodzicami.
5.  Laureaci  konkursów  przedmiotowych  o  zasięgu  wojewódzkim  i  ponad  wojewódzkim
otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną.
Uczeń,  który  tytuł  laureata  konkursu  przedmiotowego  o  zasięgu  wojewódzkim  i  ponad
wojewódzkim  uzyskał  po  ustaleniu  albo  uzyskaniu  rocznej  (śródrocznej)  oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową
ocenę klasyfikacyjną.
6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem patrz § 32 ust. 10.
7. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w
realizacji  programu  nauczania  co  najmniej  jednej  klasy,  a  który  odpowiednio  w  szkole
podstawowej specjalnej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny
uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania  oraz rokuje opanowanie w
jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy
programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
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§ 33. Egzamin poprawkowy.

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
(śródrocznej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.                                                         
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 
egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, 
technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których 
egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.                                                                    
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 
tygodniu ferii letnich. 
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako
przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący.
3)  nauczyciel  prowadzący  takie  same  lub  pokrewne  zajęcia  edukacyjne  -  jako  członek
komisji.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie
same zajęcia  edukacyjne,  z  tym,  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej  szkole
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6.  Z  przeprowadzonego  egzaminu  poprawkowego  sporządza  się  protokół  zawierający  w
szczególności:
1) Skład komisji.
2) Termin egzaminu poprawkowego.
3) Pytania egzaminacyjne.
4) Wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
7.  Do  protokołu  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym
przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
9.  Uczeń,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego,  nie  otrzymuje  promocji  do  klasy
programowo wyższej i powtarza klasę. 
10. Uwzględniając możliwości  edukacyjne ucznia szkoły podstawowej,  rada pedagogiczna
może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej
ucznia,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego  z  jednych  obowiązkowych  zajęć
edukacyjnych,  pod  warunkiem,  że  te  obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne  są,  zgodnie  ze
szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 34. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki.

1.  Egzamin  ósmoklasisty  jest  przeprowadzany  na zakończenie  ostatniej  klasy  szkoły
podstawowej.
2. Absolwenci szkoły podstawowej egzamin ósmoklasisty zdają z języka polskiego, języka
obcego  nowożytnego  i matematyki  oraz  od  2024  r.  jednego  z przedmiotów  do wyboru
spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii.
3.  Rezultaty  egzaminu  ósmoklasisty  przedstawione  są  w formie  procentów  i na  skali
centylowej, obejmując wyniki z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.
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Od roku  szkolnego  2023/2024  uwzględniać  będą  one  także  wynik  z jednego  wybranego
przedmiotu spośród: historii, biologii, chemii, fizyki, geografii.
4. Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z tego języka obcego nowożytnego, którego
uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
5.  Efekty  egzaminu  pozwolą  określić  poziom  kompetencji  uczniów  kończących  szkołę
podstawową w kluczowych dziedzinach wiedzy, będących podstawą do podejmowania nauki
na kolejnym etapie kształcenia. 
6. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Wyniki uzyskane na tym egzaminie nie wpłyną
na ukończenie  szkoły,  będą  natomiast  stanowić  jedno  z kryteriów  rekrutacji  do szkół
ponadpodstawowych.

§ 35. Warunki ukończenia szkoły.

1. Uczeń kończy szkołę podstawową:
1) Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z
obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie  programowo najwyższej  i  roczne
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła
się  w  klasach  programowo  niższych  w szkole,  uzyskał  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć
edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.
2) Przystąpił  do  egzaminu ósmoklasisty.
3) Wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa na ukończenie szkoły. Uczeń kończy szkołę
podstawową, z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1
pkt. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do
średniej ocen, o której mowa w ust. 1 pkt.3, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych
zajęć.

DZIAŁ 8. UCZNIOWIE SZKOŁY.

§36. Prawa uczniów.

1.Uczeń ma prawo do: 
1) Właściwie  zorganizowanego  procesu  kształcenia,  zgodnie  z  zasadami  higieny

pracy umysłowej.
2) Opieki  wychowawczej  i  warunków  pobytu  w  szkole  zapewniających

bezpieczeństwo,  ochronę  przed  wszelkimi  formami  przemocy  fizycznej  bądź
psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności.

3) Życzliwego  i  podmiotowego  traktowania  w  procesie  dydaktyczno-
wychowawczym.

4) Swobody wyrażania myśli, przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także  światopoglądowych,  religijnych  –  jeżeli  nie  narusza  tym dobra  innych
osób.

5) Rozwijania  zainteresowań,  zdolności  i  talentów  na  obowiązkowych  zajęciach
edukacyjnych i nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych.

6) Pomocy  w  przypadku  trudności  w  nauce  oraz  w  sytuacji  przygotowań
do konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych i innych.

7) Sprawiedliwej,  obiektywnej  i  jawnej  oceny  oraz  ustalenia  sposobów  kontroli
postępów w nauce.

8) Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego.
9) Korzystania z pomieszczeń szkolnych, urządzeń sportowych i rekreacyjnych.
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10) Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach działających na terenie szkoły.

§37. Obowiązki uczniów.

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły:
1) Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.
2) Brać  aktywny  udział  w  lekcjach  oraz  uzupełniać  braki  wynikające  z  absencji,

prowadzić  starannie  zeszyt  i  wykonywać  prace  domowe zgodnie  z  wymogami
nauczyciela przedmiotu:
a) na wyznaczone planem zajęcia uczniowie powinni przychodzić punktualnie,
b) nie  wolno  zakłócać  zajęć  lekcyjnych  poprzez:  rozmowy  z  kolegami,

podpowiadanie,  głośne  odzywanie  się  bez  pozwolenia,  samowolną  zmianę
miejsc w trakcie lekcji, spożywanie posiłków, żucie gumy w czasie zajęć. 

3) Przestrzegać  zasad  kultury  współżycia  w  odniesieniu  do  kolegów,  nauczycieli
i innych pracowników szkoły.

4) Nie naruszać swoim zachowaniem godności innych osób.
5) Okazywać  szacunek  nauczycielom,  wychowawcom,  pracownikom  szkoły

i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy.
6) Dbać o honor i tradycję szkoły.
7) Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
8) Przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich

przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, sala gimnastyczna).
9) Zostawiać  wierzchnie  okrycia  oraz  buty  w  szatni  i  nosić  zmienne  obuwie

na terenie szkoły.
10) Nie wnosić na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.
11) Przestrzegać odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój.
12) Wystrzegać się szkodliwych nałogów:

a) uczniom  nie  wolno  palić  wyrobów  tytoniowych  jak  i  papierosów
elektronicznych,

b) na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz rozprowadzania i zażywania
środków odurzających (narkotyki itp.).

13) Szanować  sprzęt  szkolny  oraz  wyposażenie  klas  i  innych  pomieszczeń.
za wyrządzoną szkodę odpowiadają materialnie rodzice ucznia, który ją wyrządził.

14) Nie opuszczać terenu szkoły podczas przerw.
15) Zwalniać się z lekcji wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica.
16) Posiadać  przy  sobie  zeszyt  ucznia,  jako  podstawowy dokument  umożliwiający

kontakt ze szkołą. 
17) Dostarczyć  usprawiedliwienie  od  rodziców,  każdej  nieobecności,  niezwłocznie

po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego
dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę
za nieusprawiedliwione.

18) Przestrzegać  zasad  korzystania  z  telefonów  komórkowych  i  innych  urządzeń
elektronicznych.  Każdego  ucznia  obowiązują  w  tym  względzie  następujące
ustalenia:
a) bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych na lekcji,
b) zakaz nagrywania lekcji, fotografowania, filmowania bez zgody nauczyciela,
c) szkoła  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  materialnej  za  zniszczenie,

uszkodzenie, zgubienie telefonu lub innego urządzenia elektronicznego.
19) Przestrzegać ustaleń dotyczących stroju szkolnego i wyglądu ucznia: 
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a) na terenie szkoły wymagane jest noszenie przez uczniów stroju, który jest
estetyczny, czysty i ogólnie uznany za przyzwoity,

b) strój ucznia nie powinien być prowokujący swoją formą, wzorem 
i kolorem, ubrania nie mogą mieć nadruków wulgarnych i obraźliwych ,

c) strój powinien być w stosownej kolorystyce oraz zakrywać ramiona, brzuch
i plecy,

d) strój sportowy obowiązujący na lekcjach wychowania fizycznego zgodny
z wymogami nauczycieli,

e) strój  galowy  obowiązuje  na  wszystkich  uroczystościach  szkolnych  oraz
imprezach okolicznościowych, na których uczeń reprezentuje szkołę,

f) ustala się strój galowy dla dziewcząt:  biała bluzka i ciemna spódnica lub
spodnie, 

g) ustala się strój galowy dla chłopców: biała koszula i ciemne spodnie,
h) uczesanie  ucznia  powinno  być  estetyczne,  włosy  zadbane  o  naturalnym

kolorze,
i) akceptuje się noszenie skromnej biżuterii,
j) nie akceptuje  się:  manifestowania modą, przynależności  do różnego typu

subkultur,  które nie znajdują akceptacji  na terenie szkoły, jako sprzeczne
z modelem absolwenta szkoły.

2.  Szkoła nie  ponosi  odpowiedzialności  za biżuterię  przynoszoną przez  uczniów, jej
zgubienie, zniszczenie oraz ewentualne uszkodzenie ciała wynikające z noszenia tej
biżuterii.

3. Szkoła  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  sprzęt  elektroniczny  i  inne  wartościowe
przedmioty przynoszone do szkoły przez uczniów.

4. Spory wynikłe między uczniami w wyniku handlu lub wymiany przedmiotami między
uczniami rozstrzygają zainteresowani rodzice. 

§ 38. Tryb składania i rozpatrywania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.

1. Skargę  ma  prawo  wnieść  uczeń,  rodzic,  wychowawca,  ustawowy  przedstawiciel
(rzecznik  praw,  pedagog),  instytucje  pozaszkolne  i  osoby  fizyczne  w  ciągu  7  dni
od daty zajścia. Po tym terminie nie będą przyjmowane.

2. Skargi  adresowane  są  do  dyrektora  szkoły  i  powinny  zawierać  imię,  nazwisko
(nazwę), adres zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji.

3. Skargi winny być składane przez zainteresowane strony w formie pisemnej 
w sekretariacie szkoły lub w formie ustnej wychowawcy, bądź innemu pracownikowi
pedagogicznemu szkoły.

4. W przypadku ustnego zgłoszenia sporządza się protokół, który podpisuje wnoszący 
i przyjmujący skargę. W protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi, imię, nazwisko
i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy. Przyjmujący skargę potwierdza jej
zgłoszenie, jeżeli zażąda tego wnoszący.

5. Skargi anonimowe nie będą przyjmowane.
6. Rozpatrywanie  skarg  następuje  do  14  dni  od  jej  zgłoszenia.  W  uzasadnionych

przypadkach  termin  ten  może  być  przedłużony  o  30  dni  po  uprzednim
poinformowaniu osób zainteresowanych.

7. Dyrektor  powierza  rozpatrywanie  skarg  pedagogowi  szkolnemu,  wychowawcy  lub
innemu wyznaczonemu pracownikowi szkoły.

8. W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego
skargę do założenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, 
z jednoczesnym pouczeniem, że nie uzupełnienie tych braków pozostawia skargę bez
rozstrzygnięcia.
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9. Jeżeli  skarga  dotyczy  kilku  spraw  podlegających  rozpatrzeniu  przez  różne  osoby,
instytucje  –  dyrektor  rozpatruje  sprawę  należącą  do  jego  kompetencji.  Pozostałe
przekazuje w ciągu 7 dni właściwym organom lub instytucjom dołączając odpis skargi
z powiadomieniem osoby wnoszącej skargę.

10. Podczas rozpatrywania skarg gromadzone są niezbędne materiały.
11. Dyrektor szkoły powinien być na bieżąco informowany o toku postępowania w danej

sprawie.
12. Dyrektor  informuje  w  formie  pisemnej  zainteresowane  strony  o  sposobie

rozstrzygania skargi,  podjętych środkach i działaniach oraz trybie odwoływania się
od wydanej decyzji w terminie do 14 dni.

13. Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu wyższej instancji
za pośrednictwem dyrektora szkoły.

14. W przypadku zastosowania kary nieujętej w statucie szkoły, dyrektor szkoły uchyla
nałożoną karę.

15. Uczeń lub jego rodzic ma prawo odwołać się od nałożonej kary w formie pisemnej lub
ustnej - osoba przyjmująca odwołanie sporządza notatkę służbową.

16. Uczeń odwołuje się od nałożonej kary do dyrektora szkoły poprzez: wychowawcę,
pedagoga szkolnego, rodzica, nauczyciela w terminie 7 dni od nałożenia kary.

17. Dyrektor rozpatruje odwołanie ucznia od kary poprzez: analizę dokumentu, rozmowę
z zainteresowaną osobą lub powierza jej wyjaśnienie Komisji Rozjemczej, zespołowi
wychowawczemu, radzie pedagogicznej.

18. Dyrektor może karę utrzymać lub zmienić, jeżeli uważa, że jest ona niewspółmierna
do przewinienia.

19. Dyrektor wydaje decyzję na piśmie w terminie do 14 dni.
20. Od  decyzji  dyrektora  uczeń,  rodzice,  mogą  odwołać  się  do  Kuratora  Oświaty

w Katowicach za pośrednictwem dyrektora szkoły.

§ 39. Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia 
zastrzeżeń do przyznanej nagrody.

1. Uczniowie szkoły są nagradzani za:
1) Osiągnięcia  w  nauce  i  wzorowe  lub  bardzo  dobre  zachowanie  (średnia  ocen

powyżej 4,75),
2) Wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych.
3) Wyróżniającą działalność w samorządzie szkolnym, w kółkach zainteresowań lub

innych organizacjach funkcjonujących na terenie szkoły.
4) Pracę społeczną na rzecz szkoły, innych uczniów lub środowiska lokalnego.
5) Wyjątkową i godną naśladowania postawę, w tym dzielność i odwagę 

w przeciwstawianiu się przejawom przemocy i agresji oraz wrażliwość na krzywdę
i pomoc potrzebującym.

2. Zespoły klasowe współzawodniczą między sobą w nauce, zachowaniu, czytelnictwie,
pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska i są nagradzani za najlepsze wyniki.

3. Rodzaje nagród i sposób ich przyznawania:
1) Pochwała udzielona przez wychowawcę.
2) Pochwała udzielona przez dyrektora szkoły przed społecznością uczniowską.
3) Dyplom uznania.
4) Nagrody rzeczowe indywidualne i zbiorowe.
5) Stypendia naukowe za najlepsze wyniki w nauce i sporcie.
6) Dofinansowanie  do  wycieczek  (zbiorowa  nagroda  dla  zespołów  klasowych,

osiągających najlepsze wyniki we współzawodnictwie).
7) List pochwalny dyrektora szkoły do rodziców (za bardzo dobre wyniki w nauce 
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i wzorowe zachowanie, osiągnięcia sportowe).
8) Dyplom uznania za szczególne osiągnięcia wymienione w § 38 ust.3,4,5.
9) Nagrodę rzeczową, w szczególności nagroda książkowa dla uczniów spełniających

kryteria wyszczególnione w § 38 ust. 1.
4. Nagrody  szkolne  przyznaje  na  wniosek  wychowawcy  klasy,  Rada  Pedagogiczna

na końcoworocznym zebraniu klasyfikacyjnym.
5. Wręczanie nagród odbywa się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego lub

uroczystym apelu.
6. Nagroda szkolna (opisana w § 38 ust.  1 pkt.6)za wyjątkową i godną naśladowania

postawę, w tym dzielność i odwagę w przeciwstawianiu się przejawom przemocy 
i agresji oraz wrażliwość na krzywdę i pomoc potrzebującym, przyznawana jest przez
dyrektora  szkoły  z  własnej  inicjatywy  lub  na  wniosek  każdego  innego  członka
społeczności szkolnej.
1) Wręczenie nagrody odbywa się na najbliższej lekcji wychowawczej po zdarzeniu,

które stanowi podstawę przyznania nagrody, w obecności uczniów i nauczyciela
wychowawcy.

7. Zakupu nagród dokonuje Rada Rodziców.
8.  Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody. 

1) Uczeń  lub  jego  rodzice  mogą  w  formie  pisemnej,  złożyć  zastrzeżenie
do przyznanej nagrody do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od dnia otrzymania
nagrody.

2) Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą, pedagogiem szkoły, przewodniczącym
samorządu uczniowskiego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez
siebie  przedstawicielami  rady pedagogicznej,  rozpatruje  zastrzeżenie  i  w ciągu
3 dni odpowiada na wniesione zastrzeżenie.

3) Od decyzji podjętej przez dyrektora odwołanie nie przysługuje.

§ 40. Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary.

1. Wobec uczniów niestosujących się do norm i zasad obowiązujących w szkole 
i uczniów łamiących zasady niniejszego Statutu, stosuje się następujący system kar:
1) Upomnienie  lub  nagana  wychowawcy  klasy  w  obecności  uczniów,  rodziców,

dyrektora szkoły.
2) Upomnienie lub nagana dyrektora szkoły.
3) Zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,  do reprezentowania

szkoły  na  zewnątrz,  odmową  uczestnictwa  w   organizowanej  przez  szkołę
wycieczce turystyczno-krajoznawczej.

4) Przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole.
2. Dyrektor szkoły na wniosek rady pedagogicznej może wystąpić do Kuratora Oświaty

z wnioskiem  o  przeniesienie  ucznia  do  innej  szkoły  w  przypadku,  gdy  zmiana
środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia.  

3. Od  nałożonej  kary  przez  wychowawcę,  uczeń  lub  jego  rodzice  mogą  w  formie
pisemnej, odwołać się do dyrektora w terminie 2 dni od dnia nałożenia kary.

4. Dyrektor  w  porozumieniu  z  pedagogiem  szkoły  i  przewodniczącym  samorządu
uczniowskiego,  a  w  szczególnych  przypadkach  z  powołanymi  przez  siebie
przedstawicielami rady pedagogicznej, rozpatruje podanie i w ciągu 3 dni postanawia:
1) Oddalić odwołanie,
2) Zawiesić  warunkowo  wykonanie  kary  w  przypadku  poręczenia  przez

wychowawcę klasy, rodziców bądź samorząd uczniowski,
3) Odwołać karę.
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5. Od decyzji podjętej przez dyrektora odwołanie nie przysługuje.
6. Wychowawca informuje rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.
7. Spory między rodzicami,  a  nauczycielami,  lub nauczycielem a uczniem rozstrzyga

dyrektor szkoły, a w szczególnych przypadkach Szkolna Komisja Rozjemcza. W jej
skład wchodzą:
1) Opiekun samorządu uczniowskiego,
2) Przewodniczący i zastępca samorządu uczniowskiego,
3) Przedstawiciel dyrekcji,
4) Pedagog szkolny,
5) Przedstawiciel rady rodziców.

8. Uczeń,  który  swoim  postępowaniem  spowodował  krzywdę  innych  osób,  jest
zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia.

9. Uczeń,  którego  postępowanie  spowodowało  szkodę  materialną  innych  osób  lub
szkoły, zobowiązany jest do poniesienia odpowiedzialności za swoje czyny, natomiast
odpowiedzialność  materialną  ponoszą  rodzice  ucznia.  Decyzję  w  tej  sprawie
podejmuje dyrektor.

10. Skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów.

§ 41. Przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły oraz, w 
których dyrektor szkoły podstawowej może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o
przeniesienie ucznia do innej szkoły.

1.  W  uzasadnionych  przypadkach  uczeń,  może  zostać  przeniesiony  do  innej  szkoły.
Przeniesienia dokonuje kurator oświaty na wniosek dyrektora szkoły.

2.  Katalog  zachowań  ucznia,  w  przypadku  których  może  on  zostać  przeniesiony
do innej szkoły: 

1. Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników
szkoły;

2. Dystrybucja  narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadanie,
3. używanie alkoholu i środków odurzających oraz bycie pod ich wpływem na terenie

szkoły i w jej obrębie;
4. Naruszenie  godności  i  nietykalności  osobistej  innych  osób,  w  tym  również

pracowników szkoły;
5. Notoryczne opuszczanie bez usprawiedliwienia obowiązkowych i dodatkowych zajęć

edukacyjnych, a postępowanie takie powtarza się w kolejnym roku szkolnym;
6. Dopuszczenie się kradzieży;
7. Fałszowanie dokumentów państwowych;
8. Porzucenie szkoły i nie zgłaszania się rodziców na wezwania wychowawcy klasy.

3. Dyrektor szkoły może skreślić ucznia nieobjętego obowiązkiem szkolnym z listy uczniów,
w określonych przypadkach: 
1) nagminnym naruszaniem obowiązków ucznia zawartych w statucie;
2) wagarami i nieusprawiedliwionymi nieobecnościami ucznia w szkole;
3) popełnieniem przez ucznia przestępstw (skazanie prawomocnym wyrokiem sądu);
4) prostytucją;
5) posiadaniem, używaniem i rozprowadzaniem narkotyków oraz alkoholu;
6) wywieraniem szkodliwego wpływu na zdrowie  fizyczne  i  psychiczne  społeczności

szkolnej (w tym naruszenie nietykalności cielesnej i godności osobistej). 
4. Skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów następuje, w drodze decyzji, na podstawie

uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
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ROZDZIAŁ 9.  ORGANIZACJA POMOCY UCZNIOM.

§42.Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 
losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie.

1. Szkoła  udziela  pomocy  uczniom,  którym  z  przyczyn  rozwojowych  rodzinnych  lub
losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie. Zadania te wypełniają wszyscy nauczyciele,
a szczególnie wychowawcy.

2. Diagnozę  potrzeb  uczniów  przeprowadzają  wychowawcy  klas  we  współpracy
z pedagogiem szkolnym we wrześniu każdego roku szkolnego, obejmuje ona rozpoznanie
środowiskowe oraz edukacyjne ucznia.

3. Pedagog szkolny opracowuje zestawienie uczniów ze wskazaniem potrzeb dotyczących
różnorodnych form wsparcia.

4. Wychowawca, nauczyciele i pedagog szkolny otaczają szczególną opieką i wsparciem
uczniów potrzebujących pomocy.

5. Inne formy pomocy organizowane przez szkołę obejmują;
1) Zapewnienie obiadów finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz

z pozyskiwanych funduszy od sponsorów.
2) Organizowanie  pomocy  materialnej  i  rzeczowej,  w  tym  w  ramach  akcji

charytatywnych.
6. Szkoła pozyskuje sponsorów w celu zorganizowania  pomocy rzeczowej i  materialnej,

sfinansowania wypoczynku w formie wycieczek, zielonych szkół uczniom szczególnie
potrzebującym wsparcia.

7. Uczniom szkoły udzielana jest pomoc materialna w celu zmniejszenia różnic w dostępie
do  edukacji,  umożliwienia  pokonywania  barier  dostępu  do  edukacji  wynikających
z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

8. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
9. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny.

10. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:
1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

11. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym
i motywacyjnym.

12.  Pomoc  materialna  o  charakterze  socjalnym  udzielania  jest  uczniom  zgodnie
z uchwalonym  regulaminem  Rady  Miasta  w  sprawie  przyznawania  uczniom  pomocy
socjalnej. 

13. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły
zgodnie z regulaminem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków
finansowych przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

§ 43. Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno –pedagogicznymi oraz 
innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

1. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną opiera się na:
1) wsparciu  wszechstronnego  rozwoju  ucznia  poprzez  diagnozę:  psychologiczną,

pedagogiczną, logopedyczną,
2) konsultowaniu w miarę potrzeb opinii/orzeczenia wydanych po przebadaniu dziecka,
3) omawianiu z pracownikami trudniejszych przypadków,
4) uczestniczeniu  pedagoga  szkolnego  w  grupie  wsparcia  pedagogów  szkolnych

funkcjonującej na terenie poradni,
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5) udziale  nauczycieli  w  konferencjach,  szkoleniach  lub  warsztatach  organizowanych
przez poradnię,

6) spotkaniu pracownika poradni z rodzicami lub wychowawcą na terenie szkoły w miarę
zaistniałej potrzeby.

2. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej opiera się na:
1) udzielaniu pomocy w rozpoznawaniu środowiska ucznia,
2) finansowaniu obiadów najbardziej potrzebującym,
3) udzielaniu doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej,
4)  wnioskowaniu  o  zainteresowanie  się  sytuacją  rodziny  w  przypadku  podejrzenia

przemocy  domowej  czy  niedostatecznego  wywiązywania  się  z  obowiązków
rodzicielskich, 

5) wymianie spostrzeżeń i informacji z pracownikami socjalnymi, asystentami rodzin.
3.  Współpraca  z  Sądem Rodzinnym,  Prokuraturą,  kuratorami  społecznymi  i zawodowymi

opiera się na: 
1) podnoszeniu efektywności działań wychowawczych wobec uczniów, 
2) wglądzie w ich sytuację rodzinną i rozwiązywanie problemów uczniów,
3) interwencji mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowej opieki ze strony

rodziny,
4) wnioskowaniu szkoły o zainteresowanie się sytuacją ucznia i jego rodziny.

4. Współpraca z Policją opiera się na:
1) organizowaniu pracy profilaktyczno – wychowawczej w tym spotkania tematyczne dla

młodzieży
2)  wspólnym  udziale  w  lokalnych  programach  profilaktycznych  związanych

z zapewnieniem  bezpieczeństwa  uczniom  oraz  zapobieganiu  demoralizacji
i przestępczości nieletnich,

3) pomocy w przeprowadzeniu egzaminu na kartę rowerową,
4)  wnioskowaniu  o zainteresowanie  się  sytuacją  rodziny/ucznia  w sytuacji  podejrzenia

przemocy domowej, niedostatecznego wywiązywania się z obowiązków rodzicielskich,
demoralizacji ucznia, 

5) informowaniu policji  o zdarzeniach na terenie  szkoły lub poza nią wskazujących na
przestępstwo, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ucznia oraz o przejawach
demoralizacji dzieci i młodzieży,

6) udzielaniu przez policję  pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć
podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły.

5. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym opiera się na udziale przedstawiciela szkoły 
w spotkaniach grupy roboczej.
6. Z władzami lokalnymi i samorządowymi:

1) nawiązanie  kontaktu  z  władzami  poprzez  spotkania  z  nauczycielami  i  uczniami  z
okazji uroczystości szkolnych,

2) dofinansowanie do projektów edukacyjnych, sportowych,
3) promocja szkoły na stronach BIP.

7. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
1) zapraszanie księży na uroczystości szkolne,
2) organizowanie przez uczniów akademii patriotycznych w kościele.

8. Biblioteka Miejska:
1) wystawy okolicznościowe,
2) spotkania autorskie,
3) udział uczniów w konkursach organizowanych przez bibliotekę.

9. Instytucje i organizacje wspierające edukację ekologiczną 
1) wspólne działania dotyczące segregacji odpadów,
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2) wycieczki edukacyjne,
3) udział w akcjach ekologicznych. 

10. PCK – udział w akcjach organizowanych przez PCK.

§ 44. Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, 
wychowania, opieki i profilaktyki.

1. Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
2. Szkoła jest zobowiązana zapoznać rodziców z:

1) zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi,
2) wymaganiami edukacyjnymi stawianymi uczniom,
3) sposobami sprawdzania ich osiągnięć,
4) zasadami oceniania,
5) postępami  dziecka  w  nauce  i  zachowaniu  oraz  z  przyczynami  trudności

i możliwościami pomocy,
6) przepisami prawa oświatowego i wewnątrzszkolnymi uregulowaniami:

a) ustawami oświatowymi,
b) statutem szkoły,
c) przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
d) szkolnym zestawem programów nauczania.

3. Szkoła  informuje  rodziców  o  sposobie  nauczania  i  zakresie  treści  dotyczących
wychowania do życia w rodzinie.

4. Szkoła informuje rodziców o możliwości nauczania religii i etyki.
5. Rodzice opiniują:

1) program wychowawczo - profilaktyczny szkoły,
2) szkolny zestaw programów nauczania,
3) plan organizowanych dla dzieci imprez i wypoczynku.

6. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu powinni:
1) dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2) zapewnić  regularne  uczęszczanie  dziecka  do  szkoły  i  usprawiedliwiać  jego

nieobecności z podaniem przyczyny,
3) zapewnić mu warunki umożliwiające przygotowanie do zajęć szkolnych,
4) zapewnić dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą warunki do nauki

określone w zezwoleniu dyrektora szkoły,
5) usunąć  na  własny  koszt  szkody  wyrządzone  na  terenie  Szkoły  przez  dziecko

w terminie do dwóch tygodni.
7. Szkoła oczekuje od rodziców stałego kontaktu:

1) zainteresowania postępami dziecka w nauce i jego zachowaniem poprzez:
a) uczestniczenie w zebraniach klasowych,
b) zgłaszanie się na prośbę wychowawcy, nauczyciela uczącego, pedagoga, 
dyrektora, 
c) informowanie wychowawcy o sytuacji rodzinnej i zdrowotnej dziecka,
d) informowanie wychowawcy lub pedagoga o niepokojących przejawach 
w zachowaniu dziecka.

2) pomocy  przy  organizowaniu  wycieczek,  wyjść  do  kina  i  teatru  oraz  imprez,
uroczystości itp.

3) przedstawiania swoich uwag, zastrzeżeń i  wniosków dotyczących funkcjonowania
szkoły.

8. Formy kontaktu szkoły z rodzicami:
1) udział w spotkaniach klasowych zgodnie z harmonogramem,
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2) indywidualne kontakty z wychowawcą, nauczycielami,  pedagogiem lub dyrektorem
szkoły,

3) pisemna informacja,
4) kontakt telefoniczny wychowawcy lub pedagoga,
5) spotkania  dyrektora  lub  rady  pedagogicznej  z  jej  inicjatywy  z przedstawicielami

rodziców,
6) spotkania okolicznościowe, wspólny udział w uroczystościach.

§ 45. Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami
w zakresie działalności innowacyjnej.

1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne.
2. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne,

mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.
3. Dyrektor szkoły zapewnia warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne do realizacji

planowanych działań innowacyjnych.
4. W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor szkoły zwraca

się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę.  Innowacja ta
może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia zgody przez organ prowadzący.

5. Nauczyciel  (zespół  autorski)  opracowuje  opis  zasad  innowacji,  przedstawia
dyrektorowi  szkoły  program  zajęć  zaopiniowany  przez  dwóch  nauczycieli
mianowanych lub dyplomowanych oraz zapoznaje radę pedagogiczną z proponowaną
innowacją.

6. Oddział,  w  którym  prowadzona  będzie  innowacja  wybierany  jest  przez  dyrektora
szkoły  w  porozumieniu  z  nauczycielem  prowadzącym  innowację,  po  zasięgnięciu
opinii rodziców danego oddziału.

7. Wprowadzona  innowacja  pedagogiczna  może  być  realizowana  we  współpracy
ze stowarzyszeniami  lub  innymi  organizacjami,  których  celem  statutowym  jest
działalność wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza.

8. Każda  innowacja  po  jej  zakończeniu  podlega  procesowi  ewaluacji.  Sposób
przeprowadzenia ewaluacji zawarty jest w opisie danej innowacji. 

ROZDZIAŁ 10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
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§ 46. Przepisy ogólne.

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
3. Statut szkoły nie jest dokumentem zamkniętym i może podlegać nowelizacji.
4. Statut szkoły jest udostępniony do wiadomości publicznej:

1) W formie papierowej w bibliotece szkolnej.
2) Na stronie internetowej szkoły.
3) Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – BIP.

Tekst jednolity  Uchwała nr 17/2021/2022  Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej nr 33
z Oddziałami Specjalnymi w Sosnowcu z dnia 10 maja 2022 roku.
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