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Na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.); 

2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 60); 

3) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943  

z późn. zm.); 

4) Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku (Dz. U. z 1991 

Nr 120, poz. 526 z późn. zm,); 

5) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189  

z późn. zm.); 

6) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611); 

7) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 

649); 

8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r.  

w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603); 

9) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad 

techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283); 

10) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1534); 

11) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. 

U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z póź. zm.); 

12) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 

r. nr 6, poz. 69 ze zm.); 

13) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591); 

14) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356); 

15) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez 

publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506 z póź. zm.); 

16) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 



Statut Publicznej Szkoły Podstawowej                                                                   
im. Kuratora Jana Smolenia w Łysej Górze 

 

 
3 

 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1646); 

17) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635); 

18) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci  

i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616); 

19) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki lub tok nauki oraz 

organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596); 

20) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie 

warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań 

umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej 

uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej 

się językiem regionalnym (Dz. U. z 2014 poz. 263); 

21) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie 

warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1578); 

22) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 sierpnia 2017 r. roku w sprawie 

szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej 

o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły 

publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546); 

23) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 201

7 r. poz. 1512). 
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ROZDZIAŁ I 

Informacje o szkole 

§ 1. 

1. Nazwa i imię szkoły: 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kuratora Jana Smolenia w Łysej Górze. 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kuratora Jana Smolenia w Łysej Górze wchodzi  

w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze. 

3. Obwodem szkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kuratora Jana Smolenia w Łysej 

Górze jest obwód obejmujący wieś Łysa Góra. 

4. Siedzibą Szkoły jest budynek szkolny w Łysej Górze 275, 32-853 Łysa Góra, województwo 

małopolskie. 

5. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu, na pieczęciach 

 i stemplach używa się czytelnego skrótu nazwy. 

6. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dębno. 

7. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Małopolski Kurator Oświaty. 

8. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny „0” dla dzieci 6-letnich, które są zobowiązane odbyć 

bezpłatne roczne przygotowanie przedszkolne. 

9. Kształcenie w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne: 

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I – III –edukacja wczesnoszkolna; 

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV – VIII. 

10. W szkole funkcjonują klasy dotychczasowego gimnazjum, które z dniem 31 sierpnia 2019 

roku przestaną funkcjonować w strukturze szkoły, do tego czasu gimnazjum działa na 

podstawie swojego dotychczasowego statutu. 

 

Słowniczek 

§2 

Ilekroć w poniższym statucie użyto słowa: 

1) Szkoła, jednostka – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową im. Kuratora 

Jana Smolenia w Łysej Górze; 

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

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

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

o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.); 

4) Dyrektor – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Łysej Górze; 

5) Rada Pedagogiczna – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Łysej Górze; 

6) Rada Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Łysej Górze; 

7) Samorząd Uczniowski – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Kuratora Jana Smolenia w Łysej Górze. 
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§3 

1. Podstawowym dokumentem regulującym działalność Szkoły jest niniejszy Statut. 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele i zadania szkoły 

§4 

1. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, 

poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 

2. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: ustawy 

prawo oświatowe, uwzględniając treści zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym 

szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, a w 

szczególności: 

1) dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów, a także zapewnia możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

i specjalnych form pracy dydaktycznej; 

2) zapewnia opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania 

zindywidualizowanego procesu kształcenia oraz zajęć rewalidacyjnych; 

3) zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym 

czasie; 

4) upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę i umiejętności niezbędne do aktywnego 

uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;  

5) utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki w szkole; 

6) zapewnia opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 

3. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:  

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania  

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, 

przyjaciele);  

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej  

i etnicznej;  

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych 

osób;  

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;  

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania 

i wnioskowania;  

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;  

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;  

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, 

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;  
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9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji;  

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie  

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;  

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;  

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy;  

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.  

4. Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole 

podstawowej to: 

1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;  

2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie 

myślenia matematycznego;  

3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych 

źródeł;  

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem 

metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;  

5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;  

6) praca w zespole i społeczna aktywność;  

7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju 

5. Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Edukacja 

na tym etapie jest ukierunkowana na zaspokojenie naturalnych potrzeb rozwojowych ucznia. 

 

§5 

1. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w Ustawie prawo oświatowe 

i jako szkoła publiczna: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również 

uczniów zamieszkałych poza obwodem; 

3) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom Szkoły; 

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

5) realizuje podstawę programową ustaloną dla Szkoły Podstawowej; 

6) zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z przepisami  

w tym zakresie; 

7) może prowadzić zajęcia edukacyjne z udziałem wolontariuszy. 

2. Sposób wykonywania zadań Szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju 

ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia obejmuje zakres: 

1) umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego 

dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy  

i Świata; 
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2) udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez ścisłą współpracę  

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, organizację zajęć wyrównawczych, 

rewalidacyjnych oraz nauczania indywidualnego; 

3) organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły poprzez 

zapewnienie: 

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

b) sprzętu specjalistycznego i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów; 

c) zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów,  

w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne; 

d) integracji dzieci i uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi i uczniami 

pełnosprawnymi; 

e) zapewnienie przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

4) zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania  

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

administracji i obsługi; 

5) umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację pracy podczas 

zajęć, udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych oraz 

kołach zainteresowań; 

6) umożliwiania pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek  

i czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych,  

a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych 

prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych; 

7) dbania o bezpieczeństwo uczniów oraz ich zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami 

BHP. 

3. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz  podejmuje działania zabezpieczające 

uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 

rozwoju, w szczególności instaluje i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające.  

 

§6 

1. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

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

tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie 

programowej. 

3. Program wychowawczo profilaktyczny obejmuje: 

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

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

uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 
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występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli  

i rodziców. 

4. Program wychowawczo-profilaktyczny Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. Przez porozumienie 

rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczo-Profilaktycznym wyrażone przez 

Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców. Program opiniowany jest przez Samorząd Uczniowski. 

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

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-

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

nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu 

uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 

6. W Szkole opracowywany jest corocznie szkolny zestaw programów nauczania i szkolny 

zestaw podręczników. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania. Dyrektor, po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany 

przez nauczyciela program nauczania. Dopuszczone do użytku programy nauczania stanowią 

odpowiednio szkolny zestaw programów nauczania. 

 

Działalność innowacyjna 

§ 7 

 

1. Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym 

zakresem: 

1) kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym; 

2) tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów; 

3) realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań  

w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz 

nauczycieli 

4) stworzenie przez dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń  

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

oprócz działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej szkoły, jest również rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności innowacyjnej. 

 

Działalność eksperymentalna 

§8 

1. W szkole mogą być prowadzone zajęcia eksperymentalne. Eksperymenty pedagogiczne są 

to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu 

poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia. 

2. Eksperymenty mogą obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Eksperyment 

może być wprowadzony w całej szkole lub w oddziale lub grupie. 
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3. Rozpoczęcie eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich 

warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań 

eksperymentalnych. 

4. Eksperymenty wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą 

być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie 

planowanych działań. 

5. Udział nauczycieli w eksperymencie jest dobrowolny. 

6.Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentów w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna. 

7.Uchwała w sprawie wprowadzenia eksperymentu może być podjęta po uzyskaniu: 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie; 

2) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentów na jej prowadzenie  

w szkole, w przypadku, gdy założony eksperyment nie były wcześniej opublikowane. Uchwałę 

Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia eksperymentu wraz z opisem jej zasad oraz 

zgodą autora lub zespołu autorskiego eksperymentu, o której mowa w ust. 7 pkt. 1-2, dyrektor 

szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę planowanie 

rozpoczęcie eksperymentu. 

8. Po wyrażeniu pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań wprowadzenia 

eksperymentu przez organ prowadzący szkołę i akceptacji kuratora, eksperyment zostaje 

wprowadzony. 

 

§9 

Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami 

w zakresie działalności innowacyjnej 

 

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia  

i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej  

i innowacyjnej szkoły. 

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

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii  rady rodziców.  

3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, mogą brać udział z głosem 

doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej. 

 

Bezpieczeństwo uczniów 

§10 

1. Szkoła podejmuje zadania opiekuńcze, odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb 

środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny,  

a w szczególności: 

1) zapewnia opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia, uczeń nie może 

opuścić budynku szkoły przed zakończeniem zajęć bez zgody nauczyciela,  wychowawcy lub 

pisemnej zgody rodziców; 
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2) nauczyciel zgłasza dyrektorowi wyjście  lub wyjazd z uczniami poza teren szkolny na zajęcia 

obowiązkowe, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub turystyczno-krajoznawcze; 

3) organizację wyjazdu z uczniami poza miejscowość będącą siedzibą szkoły regulują odrębne 

przepisy; 

4) opiekunowie wycieczki są odpowiedzialni za tworzenie warunków zapewniających 

optymalne bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom oraz sprawowanie ciągłego nadzoru nad 

przestrzeganiem przez nich zasad bezpieczeństwa; 

5) przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i podczas przerw między lekcjami nauczyciele 

zobowiązani są do pełnienia dyżurów we wszystkich pomieszczeniach w których przebywają 

uczniowie wg opracowanego harmonogramu; 

6) w szatni za porządek i ład odpowiedzialna jest osoba dyżurująca w szatni w danym dniu;  

7) Szkoła zapewnia indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami w następujący sposób: 

a) dzieci z oddziału przedszkolnego przebywają pod ciągła opieką swojego nauczyciela przez 

cały czas pobytu w szkole, 

b) dzieci z oddziału przedszkolnego po skończonych zajęciach odbierane są przez rodziców, 

prawnych opiekunów lub osoby upoważnione, 

c) uczniowie klasy pierwszej przez pierwsze tygodnie pobytu w szkole przebywają pod 

troskliwą, ciągłą opieką swojego nauczyciela- wychowawcy, 

d) uczniowie z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu i wzroku 

znajdują się pod szczególną opieką nauczycieli oraz koleżanek i kolegów chętnych do takiej 

pomocy, 

e) dzieci, które znajdują się pod opieką poradni psychologicznej, pedagogicznej lub 

specjalistycznej są traktowane w sposób szczególny zgodny z zaleceniami specjalistów, 

f) uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, 

szkoła w ramach posiadanych środków zapewnia dożywianie, doraźną pomoc materialną lub 

wnioskuje do kompetentnych organów o jej przyznanie. 

8) W szkole funkcjonuje monitoring wizyjny (kamery wewnątrz i na zewnątrz  budynku) 

mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i wszystkich pozostałych 

osób przebywających na terenie szkoły oraz zabezpieczenie budynku szkoły przed innymi 

zagrożeniami. 

a) Rejestrator i podgląd kamer znajduje się w gabinecie dyrektora Szkoły. Dostęp do nagrań 

ma dyrektor, 

b) Zapis obrazu wizyjnego jest archiwizowany w jednostce, 

c) Szczegółowe funkcjonowanie monitoringu wizyjnego określa odrębny regulamin.  

9) W szkole obowiązuje zakaz używania komórek lub innych urządzeń nagrywających obraz 

lub dźwięk na lekcjach, poza lekcjami na których ich użycie jest wcześniej zapowiedziane przez 

nauczyciela i konieczne do przeprowadzenia lekcji.  

 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

§11 

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom 

oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne  
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i nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. 

2. Dyrektor organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań 

mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na 

wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, 

konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

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

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 

oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania 

potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego 

uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Potrzeba objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole, wynika w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

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

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

12) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia: 

a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 

b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, 

c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się – organizuje się dla uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się; 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 

a) dla uczniów mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu 

edukacyjnego, 

b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 
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4) zajęć specjalistycznych: 

a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi 

lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5, 

b) logopedycznych - dla uczniów z deficytami kompetencji, które powodują zaburzenia 

komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4, 

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

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

uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10, 

d) rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne – organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 10, 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

7) warsztatów; 

8) porad i konsultacji; 

9) klas terapeutycznych. 

6. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia niepełnoletniego albo pełnoletniego ucznia. 

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

oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor 

niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole rodziców ucznia albo 

pełnoletniego ucznia. 

8. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w 

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

9. Czas trwania zajęć określają odrębne przepisy. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych 

przypadkach, o prowadzeniu zajęć w czasie krótszym niż przewidziany, przy zachowaniu 

ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć, jeżeli jest to 

uzasadnione potrzebami ucznia. 

10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym 

roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

11. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

12. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we 

współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 
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1) ucznia pełnoletniego; 

2) rodziców/prawnych opiekunów ucznia; 

3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 

5) pielęgniarki szkolnej; 

6) poradni; 

7) pracownika socjalnego; 

8) asystenta rodziny; 

9) kuratora sądowego; 

10) asystenta nauczyciela; 

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

12) dyrektora szkoły; 

14. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału. 

15. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia 

nauczycieli. 

 

ROZDZIAŁ III 

Organy Szkoły 

§12 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze; 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze; 

3) Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze; 

4) Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kuratora Jana Smolenia  

w Łysej Górze. 

 

Kompetencje Dyrektora 

§13 

1. Dyrektor w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

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

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność 

za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową  

i gospodarczą obsługę szkoły; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom  

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;  
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7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;  

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

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły; 

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

specjalnego ucznia;  

11) współpraca z pielęgniarką albo higienistką szkolną lub lekarzem sprawującymi 

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i 

numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki za pisemną zgoda 

rodziców/prawnych opiekunów; 

12) współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim; 

13) przewodniczy radzie pedagogicznej; 

14) kontroluje spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka oraz 

obowiązku szkolnego w obwodzie, w którym mieszka dziecko; 

15) na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego 

o jeden rok szkolny; 

16) powierza i odwołuje stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej; 

17) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje  

o działalności szkoły; 

18) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.  

O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

19) organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego szkołę i po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców; 

20) opracowuje arkusz organizacji szkoły; 

21) jest odpowiedzialny za właściwe prowadzenie dokumentacji, prowadzenie e-dziennika. 

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

i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje  

w sprawach:  

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły;  

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

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

3. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za: 

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły; 

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi  

w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=2#P2A6
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3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów  

i wychowanków; 

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; 

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji 

zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; 

6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę. 

4. Szczegółowy przydział czynności dyrektora określają odrębne przepisy. 

 

Rada Pedagogiczna 

§14 

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

realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w 

szkole. 

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

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

w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

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

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

rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.  

5. 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. 

6. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.  

7. 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. 

8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy jednostki;  

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po 

zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;  

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;  

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

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

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

9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

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

2) projekt planu finansowego szkoły; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=2#P2A6
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3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;  

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

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych.  

10. Rada pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i uchwala go; 

2) ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z postanowieniami 

statutu szkoły.  

 

Rada Rodziców 

§15 

1. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej 

funkcji szkoły. 

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

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności: 

1) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły; 

2) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły; 

3) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły; 

4) udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły; 

5) współpraca ze środowiskiem lokalnym; 

6) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym 

działającym w szkole; 

7) organizowane działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej  

w rodzinie i środowisku lokalnym; 

8) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla 

szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną w i w związku z tym ustalenie 

zasad użytkowania pozyskanych środków; 

9) tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkoły; 

10) współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań rady na 

szczeblu oddziału klasowego oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz oddziału 

klasy i szkoły. 

3. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

1) uchwalanie regulaminu rady; 

2) programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły; 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły; 

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

5) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za 

okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia 
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otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie 

opinii nie wstrzymuje postępowania; 

6) opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych  

w przypadku braku zgody między nauczycielami przedmiotu; 

7) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych; 

4. Rada Rodziców może: 

1) wnioskować do dyrektora o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty; 

2) występować do Dyrektora Szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami  

we wszystkich sprawach szkolnych; 

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko dyrektora szkoły; 

5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa  

w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; szczegółowy tryb wyborów do rad 

oddziałowych i rady rodziców; zasady wydatkowania funduszy rady rodziców. 

6. Tryb wyboru członków rady: wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców 

każdym roku szkolnym; wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe;  

w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia szkoły; do 

Rady Rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych. 

 

Samorząd Uczniowski 

§16 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej.  

3. W skład samorządu uczniowskiego wchodzi troje reprezentantów Szkoły Podstawowej  

i jeden reprezentant z klas gimnazjalnych. 

4. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi 

reprezentantami ogółu uczniów. 

5. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. 

6. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski  

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów takich jak: 

1) prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami; 

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

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

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań; 

4) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu  

z dyrektorem szkoły; 
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6) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

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

wolontariatu. 

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

koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły 

uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.  

 

Warunki współdziałania organów szkoły  

§ 17 

1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji  

w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem szkoły. 

2. Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach dotyczących 

życia szkolnego. 

3. Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach 

pomiędzy organami szkoły odpowiada dyrektor. 

4. Działalność organów integrują otwarte posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

5. W sprawach dotyczących szkoły mogą odbywać się wspólne posiedzenia organów szkoły w 

zależności od potrzeb. 

 

Rozwiązywanie sporów między organami 

§18 

1. Sposoby rozwiązywania sporów związanych z funkcjonowaniem szkoły i jej organów: 

1) Każdy z organów ma prawo zgłaszać dyrektorowi o sytuacjach konfliktowych wewnątrz 

szkoły i domagać się ich rozwiązania z udziałem zainteresowanych stron; 

2) W sytuacjach konfliktowych pomiędzy organami szkoły dyrektor stara się je rozwiązywać 

wewnątrz szkoły z udziałem stron konfliktu w razie potrzeby z udziałem przedstawicieli 

związków zawodowych poprzez rozmowy, dyskusje, negocjacje; 

3) W sytuacjach ostatecznych zwraca się o pomoc do organu prowadzącego lub Kuratora 

Oświaty, 

4) Uchwały organów szkoły niezgodne z przepisami wstrzymuje dyrektor jednostki 

powiadamiając organ prowadzący szkołę, który podejmuje ostateczną decyzję. 

2. Każdy z organów ma prawo do przekazywania informacji o podejmowanych 

i planowanych działaniach lub decyzjach poprzez specjalne tablice ogłoszeń, gazetki ścienne, 

zebrania. 

3.  Dyrektor Szkoły przekazuje bieżące informacje poprzez tablicę ogłoszeń i dziennik 

elektroniczny. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Organizacja pracy szkoły 

§ 19 

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia 

następnego roku.  
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2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu 

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

wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy 

poniedziałek po dniu 1 września 

3. Terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego. 

4. Struktura organizacyjna jednostki obejmuje oddział przedszkolny dla 6-latków, klasy I-VIII 

szkoły podstawowej oraz klasy dotychczasowego gimnazjum, które działają na podstawie 

Statutu Gimnazjum. 

 

Arkusz organizacji szkoły 

§ 20 

1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły w terminie do dnia 21 kwietnia danego 

roku. 

2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 29 maja danego 

roku. 

3.Arkusz organizacji szkoły, w której funkcjonują oddziały przedszkolne określa  

w szczególności: 

1) liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 

2) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez 

organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć 

rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć 

wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, 

psychologa, logopedę i innych nauczycieli; 

3) liczbę oddziałów poszczególnych klas 

4) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach 

5) dla poszczególnych oddziałów: 

a)tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć 

prowadzonych w grupach, 

b)  tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka 

mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i nauki własnej 

historii i kultury, nauki geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się 

mniejszość narodowa o ile takie zajęcia są w szkole prowadzone, 

c)  tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 

d)  wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 

e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać 

w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, zajęć z języka migowego, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły; 
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6) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz  

z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć 

prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli; 

7) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz  

z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć 

prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli; 

8) liczbę godzin zajęć świetlicowych; 

9)  liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej; 

10) liczbę oddziałów przedszkolnych; 

11)  liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych; 

12) tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości 

etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są prowadzone w oddziale przedszkolnym; 

13) czas pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych; 

14) liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz liczbę etatów 

przeliczeniowych w oddziale przedszkolnym; 

15) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz 

z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć 

prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli, a także liczbę etatów przeliczeniowych tych 

nauczycieli w oddziale przedszkolnym; 

16) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych tych pracowników w oddziale przedszkolnym; 

17) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący szkołę podstawową, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, 

zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych 

zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, 

psychologa, logopedę i innych nauczycieli. 

4. Z  tytułu  udostępniania  rodzicom  gromadzonych  przez  publiczne przedszkola oraz  szkoły  

informacji  w  zakresie  nauczania,  wychowania  oraz  opieki, dotyczących  ich  dzieci,  nie  

mogą  być  pobierane  od  rodziców opłaty,  bez  względu  na  postać  i  sposób  przekazywania  

tych informacji. 

 

§ 21 

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

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem 

nauczania i w oparciu o podstawy programowe kształcenia ogólnego. 

2. Zajęcia  edukacyjne  w  klasach  I-III  szkoły  podstawowej  są  prowadzone  w  oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

3. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.  

 

§ 22 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 
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zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania 

zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć opracowanym przez dyrektora 

szkoły. 

2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III szkoły podstawowej 

ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć,  

o którym mowa w ust. 1. 

 

§23 

1. Organizację stałych, lekcyjnych i pozalekcyjnych zajęć dydaktycznych  

i wychowawczych określa  tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie 

zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 

pracy. 

2.  Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na 

poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy rozkład dzienny 

zajęć ustala nauczyciel. 

3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne  i wychowawcze prowadzone  

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

4. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) Obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

2) Prowadzone dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:  

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

w  ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

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

tych  zajęć  został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;  

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;  

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

5)  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

5. Tygodniowy rozkład zajęć klas IV-VIII szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu 

na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. 

 

§ 24 

1. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może, 

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

w wymiarze do 8 dni dla szkoły podstawowej. 

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, 

mogą być ustalone w dni, w których w szkole odbywa się odpowiednio:   

1) egzamin ósmoklasisty; 

2) dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone  

w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych,  

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły  lub potrzebami społeczności 

lokalnej. 
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3. Dyrektor w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych 

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 

Podział uczniów na grupy 

§25 

3. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy: 

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych i informatyki liczba uczniów 

w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej; 

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych w oddziałach 

liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub 

międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; 

3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, 

w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów; 

4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w 

grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 26 

uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej 

wchodzą uczniowie posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  uczęszczający do 

oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie 

może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym 

- nie więcej niż 20, w tym do 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych. 

2. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, 

nauczanie języków obcych nowożytnych, informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia 

nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach 

oddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek  

i wyjazdów i są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków  finansowych. 

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

§26 

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego to ogół działań podejmowanych przez 

szkołę w celu przygotowania uczniów do świadomego wyboru szkoły ponadpodstawowej. 

2. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest udzielanie uczniom 

wszechstronnego wsparcia w procesie decyzyjnym wyboru szkoły ponadpodstawowej  

i kierunku kształcenia.  

3. Doradztwo zawodowe realizowane jest poprzez: 

1) prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego dla klas 

VII i VIII; 

2) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie: 

a) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań 

zawodowych, 
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b) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w życiu 

zawodowym, 

c) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla 

uczniów niedostosowanych społecznie; 

3) upowszechnianie wśród uczniów i rodziców informacji o aktualnym  

i prognozowanym zapotrzebowaniu na pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych 

branżach oraz dostępnych stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia. 

4. Plan działań szkoły z zakresu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny opracowuje 

zespół nauczycieli ds. doradztwa zawodowego. 

 

 

Zasady organizacji wolontariatu szkolnego 

§27 

1. Szkoła zapewnia możliwość udziału uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu poprzez 

organizację i koordynację tego udziału.  

2. Udział uczniów w konkretnych działaniach z zakresu wolontariatu organizowanych  

i koordynowanych przez Szkołę wymaga uzyskania zgody ich rodziców.  

3. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w ramach zajęć 

pozalekcyjnych. 

4. Opiekunem wolontariuszy jest nauczyciel bibliotekarz. 

5. W ramach działalności wolontariatu uczniowie  w szczególności: 

1) zapoznawani są  z ideą wolontariatu jaką jest zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej  

i bezinteresownej pomocy innym; 

2) rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby 

innych;  

3) udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą  w obszarze życia społecznego  

i środowiska naturalnego; 

4) są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, pracy na 

rzecz Szkoły;  

5) wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej; 

6) promują ideę wolontariatu w Szkole. 

6. Opiekun Wolontariatu sporządza sprawozdanie z organizacji i realizacji działań wolontariatu 

w szkole w danym roku szkolnym i przedstawia listę uczniów rekomendowanych do wpisania 

na świadectwie informacji potwierdzającego  aktywność społeczną w formie wolontariatu. 

 

Organizacja biblioteki szkolnej 

§28 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły i doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela. 

2. Biblioteka szkolna jest szkolnym centrum dydaktyczno – informacyjnym, uczestniczy w 

przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych bibliotek. 
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3. Szczegółowe zasady funkcjonowania określa regulamin biblioteki. 

4. Biblioteka uczestniczy w realizacji podstawowych funkcji Szkoły wobec uczniów: 

kształcącej, informacyjnej, kulturalnej, wychowawczej, opiekuńczej. 

5. Biblioteka tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z 

różnych źródeł oraz uczy efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. 

6. Biblioteka szkolna: 

1) gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia książki, podręczniki szkolne i inne źródła 

informacji; 

2) umożliwia korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczaniu ich poza bibliotekę; 

3) uczestniczy w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej; 

4) wspiera nauczycieli w realizacji programów nauczania; 

5) rozbudza zainteresowania czytelnicze związane z nauką oraz indywidualnymi 

zainteresowaniami uczniów; 

6) udostępnia zbiory biblioteczne uczniom i innym osobom na warunkach ogólnie przyjętych. 

7. Biblioteka ma wyznaczony lokal na gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów. 

8. Wydatki biblioteki obejmują zakup zbiorów, ich konserwację, zakup sprzętu i druków 

bibliotecznych; wydatki na powyższe cele pokrywane są z budżetu Szkoły a uzupełniane 

dotacjami z innych źródeł. 

 

Organizacja świetlicy 

§29 

1. Szkoła jest obowiązana jest zorganizować świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej 

przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub 

inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole. 

2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 

rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające 

zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie 

lekcji. 

3.Świetlica pełni funkcje: 

1) opiekuńczą; 

2) wychowawczą; 

3) profilaktyczną; 

4) edukacyjną. 

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. 

5. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej pod opieką jednego nauczyciela nie może 

pozostawać więcej niż 25 uczniów. 

6. W świetlicy szkolnej organizowane są z dziećmi zajęcia grupowe, zespołowe  

i indywidualne. Mają one na celu: 

1) przyzwyczajanie uczniów do samodzielnej pracy umysłowej oraz pomocy w nauce, 

2) dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny przez organizowanie gier i zabaw ruchowych  

w pomieszczeniu i na powietrzu, 

3) rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień artystycznych, 
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4) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego przez właściwe zachowanie się przy 

stole i spożywanie posiłków 

5) kształtowanie nawyków higieny i czystości przez estetyczny wygląd, odpowiedni strój  

i czystość otoczenia, 

6) poznawanie najbliższego otoczenia szkoły poprzez organizowanie wycieczek połączonych 

z obcowaniem z przyrodą. 

7.Przyjmowanie do świetlicy uczniów wymagających zapewnienia opieki ze względu na czas 

pracy rodziców odbywa się na pisemny wniosek rodziców. 

6. Dyrektor w drodze zarządzenia, określa  wzór  wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy  

z uwzględnieniem: 

1) określenia czasu  niezbędnej opieki nad dzieckiem; 

2) wskazania osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy; 

3) danych niezbędnych dla sprawowania prawidłowej opieki nad dzieckiem. 

7. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej przez osoby do tego upoważnione, po zgłoszeniu 

tego faktu wychowawcy sprawującemu opiekę w danym dniu. 

8. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy oraz w miejscach wyznaczonych przez 

dyrektora, w tym w salach lekcyjnych, czytelni i sali gimnastycznej.  

9. Organizację pracy, zasady funkcjonowania świetlicy określa Regulamin świetlicy 

opracowany przez dyrektora. 

 

Stołówka 

§30 

1.W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych w szczególności wspierania 

prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę szkolną: 

1) korzystanie z posiłków jest odpłatne, 

2) warunki korzystania ze stołówki ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem 

prowadzącym, 

3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, w tym sytuacji materialnej, uczeń 

może być zwolniony z odpłatności. 

2. Stołówka jest czynna w dniach zajęć organizowanych przez szkołę. 

3. Stołówka organizuje dożywianie w formie śniadań, obiadów dwudaniowych, 

podwieczorków dla przedszkola. z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia dzieci  

i młodzieży. 

4. Stołówka organizuje dożywianie w formie obiadów dwudaniowych, dla uczniów szkoły 

podstawowej. z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia dzieci i młodzieży. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

Nauczyciele i pracownicy szkoły 

§ 31 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników 

obsługi. 
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2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają 

odrębne przepisy. 

Nauczyciele 

§ 32 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów. 

2. Nauczyciel zobowiązany jest do wypełniania zadań związanych z odpowiedzialnością za 

pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz opiekuńczą w szczególności do: 

1) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo ucznia, 

2)  dbałości o prawidłowy przebieg procesu wychowawczego, 

3) dbałości o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny, 

4)  wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, 

5) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania 

wszystkich uczniów, 

6)  udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie 

potrzeb uczniów, 

7) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej. 

3. Nauczyciel realizuje zadania o których mowa w ust.2 pkt 1 poprzez: 

1) znajomość przepisów BHP, 

2) rzetelne pełnienie dyżurów, zarówno wyznaczonych, jak i doraźnych w przypadku 

zastępstwa. 

3) reagowanie w każdym miejscu na wszystkie sytuacje zagrażające bezpieczeństwu uczniów, 

4) informowanie dyrektora o zagrożeniach bezpieczeństwa i wypadkach w czasie przerw  

i zajęć szkolnych, 

5)  dbałość o bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów na wszystkich  

prowadzonych przez siebie zajęciach w szkole i poza szkołą. 

6) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa  

i higieny pracy,  

7) używanie sprawnego, posiadającego atest sprzętu sportowego w sali gimnastycznej i na 

boiskach sportowych,  

8) kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji. 

4. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 2 poprzez: 

1) bieżące przygotowanie się do prowadzonych przez siebie zajęć pod względem 

merytorycznym i metodycznym, 

2) stosowanie aktywizujących myślenie i działanie metod i form nauczania, 

3) indywidualizację ze względu na zróżnicowane możliwości uczniów, 

4) sporządzenie rocznych i okresowych rozkładów materiału programowego, 

5) wybranie programu nauczania oraz podręcznika spośród programów i podręczników 

dopuszczonych do użytku szkolnego; nauczyciel ma również prawo do opracowania własnego 

programu nauczania, 

6) przedstawienie radzie pedagogicznej wybranego programu nauczania oraz podręcznika. 
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5. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 3 poprzez: 

1) zgłaszanie dyrektorowi szkoły potrzeb w zakresie nauczanego przez siebie przedmiotu,   

2) maksymalne wykorzystywanie pomocy dydaktycznych posiadanych przez szkołę, 

3) odpowiednie przechowywanie pomocy dydaktycznych, okresowe ich konserwowanie,  

4) zabezpieczenie w zamkniętych pomieszczeniach przed kradzieżą, 

5) dokonywanie inwentaryzacji i komisyjnie sporządzanie protokołów ubytków. 

6. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 2 pkt. 4 poprzez: 

1) indywidualizację stosowaną na wszystkich lekcjach, 

2) udzielenie merytorycznej pomocy uczniom wykazującym zdolności i zainteresowania  

w określonej dziedzinie wiedzy, 

3) wskazywanie źródeł wiedzy, inspirowanie ciekawości poprzez podsuwanie dodatkowej 

lektury, 

4) przygotowanie i mobilizowanie uczniów do udziału w konkursach, imprezach szkolnych, 

rejonowych i wojewódzkich . 

7. Nauczyciel realizuje zadanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, jeżeli: 

1) ocenia wszystkich uczniów wg szczegółowo opracowanych kryteriów oceniania z danego 

przedmiotu, znanych uczniom, 

2)uczniowie znają sposoby sprawdzania i badania wyników nauczania z danego przedmiotu, 

3)przy ocenianiu zwraca uwagę na wkład pracy i osobisty wysiłek ucznia, 

4)uwzględnia przy ocenie czasowe niedyspozycje ucznia i wyznacza dodatkowy czas  na 

przygotowanie. 

8. Nauczyciel realizuje zadanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6 poprzez: 

1) rzetelne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych ucznia i określenie sposobów ich zaspokajania, 

2)rozpoznanie i określenie braków dydaktycznych, 

3)określenie sposobów wyrównywania braków – własna pomoc, organizowanie pomocy 

koleżeńskiej, douczanie w świetlicy szkolnej, 

4)ścisłą współpracę z rodzicami, udzielanie konkretnych wskazówek odnośnie postępowania z 

dzieckiem w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych. 

8.Nauczyciel realizuje zadanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 7 poprzez: 

1) systematyczne dokształcanie w ramach organizowanych form: lekcje koleżeńskie, referaty, 

odczyty, dyskusje na radach pedagogicznych, 

2)czytanie nowości pedagogicznych, 

3)korzystanie z poradników, przewodników metodycznych z zakresu kształcenia nauczycieli, 

4)uczestnictwo w konferencjach przedmiotowo-metodycznych organizowanych przez 

instytucje do tego powołane. 

 

§ 33 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej jeden wychowawca,  

w miarę możliwości, opiekuje się danym oddziałem w klasach I-III, a następny w klasach  

IV-VIII. 
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3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy są dostosowane do wieku uczniów, ich 

potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

 

Wychowawca 

§ 34 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,  

a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej, 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust 1: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,  

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

1) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, 

2) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi  

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym 

potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych 

jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 

b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych 

wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, 

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, 

5) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb 

i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, 

organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad 

udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

3.Wychowawca i rodzice (opiekunowie) ucznia wspólnie planują zadania i formy pracy 

wychowawczej na pierwszym ogólnym zebraniu w danym roku szkolnym. 

4.Wychowawca i rodzice (opiekunowie) kontaktują się w sprawach wychowawczych poprzez: 

1) rozmowy indywidualne   

2) informacje w dzienniczku ucznia, 

3) listowne powiadamianie rodziców, 

4) Dziennik elektroniczny. 

5.Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 

strony właściwych placówek instytucji oświatowych i naukowych. Początkujący nauczyciel 

wychowawca może korzystać z porad doświadczonego nauczyciela wychowawcy 

przydzielonego jako opiekuna. 
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§ 35 

1.W szkole powołuje się doraźnie komisje, w przypadku zaistniałych potrzeb, do opracowania 

konkretnych zadań. 

2.  Doraźnie komisje po wykonaniu określonych zadań, do których zostały powołane ulegają 

rozwiązaniu. 

§ 36 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w 

szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb.  

2. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo-zadaniowe. 

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

 

 

Nauczyciel-bibliotekarz 

§37 

1.W jednostce zatrudniony jest nauczyciel-bibliotekarz. 

2.Nauczyciel bibliotekarz ma obowiązek: 

1) udostępniania zbiorów, 

2) udzielania informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych, 

3) informowania nauczycieli i uczniów o nowych nabytkach, 

4) prowadzenia rozmów z czytelnikami o książkach, 

5)  prowadzenia przysposobienia czytelniczego uczniów, 

6)  informowania nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 

7) przygotowanie informacji i analizy stanu czytelnictwa na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

(1 raz w roku), 

8) prowadzenia różnych form wizualnej informacji książek, 

9) organizowania z aktywem bibliotecznym różnych form inspiracji czytelniczych, 

10) gromadzenia zbiorów zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi szkoły, 

11) prowadzenia ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

12) opracowywania zbiorów, 

13) dokonywania i konserwacji zbiorów, 

14) prowadzenia ewidencji wypożyczeń umożliwiającej kontrolę obiegu materiałów, 

15) prowadzenia statystyki okresowej, 

16) uwzględniania stanu majątkowego biblioteki z księgowością, 

3.Nauczyciel bibliotekarz: 

1) bierze udział w przeprowadzaniu kontroli księgowości; 

2) jest odpowiedzialny za stan majątkowy i dokumentację. 

 

Pedagog 

§38 

1. Do zadań pedagoga należy w szczególności: 
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1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń 

szkolnych; 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli; 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego,  

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających  

z programu wychowawczo-profilaktycznego,  

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów; 

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w 

trudnej sytuacji życiowej; 

8) dokonywanie okresowych analizy sytuacji wychowawczej w szkole; 

9) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności; 

10) wnioskowanie o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek 

opieki społecznej i właściwych kompetencyjnie organizacji pozarządowych; 

11) kontroluje realizację obowiązku szkolnego we współpracy z wychowawcą oddziału. 

 

 

 

Prowadzenie dokumentacji szkolnej 

§39 

1. Szkoła prowadzi księgę uczniów. 

2. Do księgi uczniów wpisuje się imię (imiona) i nazwisko ucznia, datę i miejsce jego 

urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania rodziców ucznia, imiona i nazwiska 

rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, a także datę przyjęcia ucznia do 

szkoły oraz typ szkoły i klasę, do której ucznia przyjęto. W księdze uczniów odnotowuje się 

datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę skreślenia go z listy uczniów.  

3. Wpisów w księdze uczniów dokonuje się chronologicznie, według dat przyjęcia ucznia do 

danego typu szkoły. 

4. Wpisów w księdze uczniów dokonuje się na podstawie danych stwierdzonych z dowodem 

osobistym lub innym dokumentem tożsamości rodziców lub metryką urodzenia ucznia. Dane 

osobowe pełnoletniego ucznia stwierdza się z jego dowodem tożsamości. 

 

E-DZIENNIK 

§40 

1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału szkolnego elektroniczny dziennik lekcyjny,  

w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym. 

2. Do dziennika wpisuje się – w porządku alfabetycznym, lub innym ustalonym przez 

Dyrektora – nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca ich urodzenia, adresy ich stałego 

zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów oraz ich adresy 
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zamieszkania, a także tygodniowy plan zajęć edukacyjnych, oznaczenie realizowanych 

programów nauczania zawartych w szkolnym programie nauczania obowiązujących dla danego 

oddziału oraz imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących zajęcia z poszczególnych 

przedmiotów. 

3. W dzienniku elektronicznym odnotowuje się obecność ucznia na zajęciach edukacyjnych 

oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć, oceny i zaliczenia uzyskane przez ucznia 

z poszczególnych zajęć edukacyjnych, oceny z zachowania a także przeprowadzone 

obserwacje zajęć edukacyjnych.  

4. Dostęp do dziennika mają uczniowie, nauczyciele, rodzice/prawni opiekunowie  

i dyrektor, który ograniczony jest indywidualnym loginem i hasłem dla każdego z nich. 

 

§ 41 

1. Szkoła prowadzi indywidualnie dla każdego ucznia, przez cały okres jego nauki – arkusz 

ocen ucznia. Wzór arkusza ocen ucznia określają odrębne przepisy. 

2. Wpisów w arkusz ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych zawartych w księdze 

uczniów, e-dzienniku, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych oraz poprawkowych, 

protokołach sprawdzianów wiadomości i umiejętności, protokołach z prac komisji powołanej 

w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, protokołach zebrań rady 

pedagogicznej, informacji o wyniku egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalisty albo  

o zwolnieniu z egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, a także innych 

dokumentach potwierdzających dane podlegające wpisowi. Nauczyciel wypełniający arkusz 

ocen ucznia potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich 

dokonano. 

 

§ 42 

1. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księdze uczniów oraz arkuszu ocen ucznia 

dokonuje dyrektor szkoły albo osoba przez niego upoważniona na piśmie do dokonania 

sprostowania. 

2. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje osoba, która taki błąd lub omyłkę 

popełniła, lub dyrektor szkoły albo osoba przez niego upoważniona na piśmie do dokonania 

sprostowania. 

3. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym 

nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami 

właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą 

sprostowania. 

 

§ 43 

Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie 

dokumentacji z przebiegu nauczania. 

 

ROZDZIAŁ VI 
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Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

§44 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w 

przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

3) ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć. 

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych  

w statucie szkoły.                         

3. Ocenianie uczniów ma na celu: 

1) informowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć; 

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

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

6) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju. 

4.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 oraz zajęć dla mniejszości narodowej; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 
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Informowanie rodziców na początku roku 

§ 45 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających  

z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna  

z zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach  

i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania. 

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć 

§ 46 

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

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie 

tym wymaganiom. 

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego 

orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

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

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 

nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 

4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej  

o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po 

ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły 

podstawowej. 
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5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub 

zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszych etapach 

edukacyjnych. 

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia 

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

8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

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

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

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

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

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.  

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

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

albo „zwolniona”. 

§ 47 

1. Ocenianie uczniów i informowanie o uzyskanych ocenach jest systematyczne. Każdy uczeń 

musi w ciągu półrocza uzyskać minimum trzy oceny cząstkowe.  

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów. Uczniowie są na bieżąco 

informowani o osiąganych wynikach i postępach w nauce. Informacja o bieżących ocenach 

przekazywana jest uczniom w formie ustnej, poprzez wpis do e-dziennika, dopuszcza się także 

wpis do zeszytu. 

3.  Rodzice/prawni opiekunowie są informowani o postępach i trudnościach swoich dzieci oraz 

o ich wynikach osiąganych w nauce i zachowaniu podczas: zebrań klasowych oraz  

w trakcie indywidualnych kontaktów z nauczycielem lub wychowawcą klasy. 

4.  Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi na lekcji, a jego 

rodzicom (opiekunom prawnym) podczas spotkań w szkole. 

5. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.  

6. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny 

zachowania – do kryteriów ocen zachowania; 

2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub 

dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć. 
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Ocenianie uczniów w klasach I-III 

§48 

1. Ocenianie w klasach I-III: 

1) oceny bieżące – cyfrowe (1-6), wystawiane na poszczególnych zajęciach za wykonywanie 

danych zadań, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia  w danej chwili 

(wpisywane do dziennika elektronicznego); 

2) oceny opisowe klasyfikacyjne. 

2. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych są ocenami opisowymi. Oceny  informują na  kim poziomie uczeń przyswoił 

sobie wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin kształcenia, z zakresu wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu. Mają wyłonić mocne 

i słabe strony ucznia w celu ich dalszego rozwijania, bądź uzupełnienia braków, zaległości. 

Ocenianie uczniów w klasach IV-VIII 

§49 

1. Ocenianie w  klasach IV-VIII: 

1) Śródroczne, roczne klasyfikacyjne i bieżące oceny z zajęć edukacyjnych ustala się  

w stopniach wg następującej skali:  

a) stopień celujący- 6,  

b) stopień bardzo dobry – 5,  

c) stopień dobry – 4,  

d) stopień dostateczny – 3,  

e) stopień dopuszczający – 2,  

f) stopień niedostateczny – 1 

2. Uczeń musi otrzymać ocenę wyrażoną stopniem, jeżeli pisał sprawdzian pisemny co najmniej 

30 minut,  w czasie odpowiedzi uczeń miał dłuższą wypowiedź lub otrzymał co najmniej trzy 

pytania szczegółowe. 

3. W przypadku pracy grupowej uczniowie muszą być poinformowani, co i jak będzie 

ocenianie. Uczniowie powinni znać sposoby i zasady oceniania ich aktywności, prac 

domowych, zadań dodatkowych. 

4.Ocena pracy domowej następuje na podstawie samodzielnej pracy wykonanej przez ucznia. 

Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi 

wyższe oceny.  

5.Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń może być 

podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu.  

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, techniki, muzyki  

i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku 

wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia  

w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 

7. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów. 
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§50 

1. Ustalenia dotyczące prac pisemnych w klasach IV – VIII. 

1) Prace klasowe (sprawdziany) są obowiązkowe dla każdego ucznia; 

2) Przeprowadzanie sprawdzianów pisemnych wymaga: zapowiedzenia ich w terminie nie 

krótszym niż 7 dni oraz podanie zakresu i tematyki; przed rozpoczęciem pisania pracy 

poinformowania uczniów o formie, technice rozwiązywania zadań (np.: czy test jest tekstem 

wyboru jednokrotnego, czy wielokrotnego), regułach i kryteriach oceniania; wystawienia ocen 

ze sprawdzianów w terminie dwóch tygodni (w wyjątkowych przypadkach obszernych prac z 

języka polskiego termin ten przedłuża się do trzech tygodni);  

3) udostępnienie sprawdzianów pisemnych przez nauczycieli do wglądu rodzicom i uczniom 

na ich życzenie;  

4) przestrzegania zasady, że uczeń może tylko raz przystąpić do poprawy danej pracy (w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem). Każdą ocenę uzyskaną podczas poprawienia prac 

wpisuje się do e-dziennika i uwzględnia;  

5)przestrzeganie zasady, że w ciągu tygodnia klas nie może pisać więcej niż trzech prac 

klasowych (zalecenie nie obejmuje sprawdzianów poprawkowych), w ciągu dnia jednej.  

2. Nauczyciel planujący przeprowadzenie sprawdzianu pisemnego wpisuje w e- dzienniku 

informację na temat sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w 

danym tygodniu 3 sprawdzianów.  

3. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne uczniów  

do końca danego roku szkolnego. Uczeń, który nie pisał pracy pisemnej z powodu absencji ma 

obowiązek pisać ją w innym terminie, ustalonym z nauczycielem.  

4. Przy ocenie prac klasowych nauczyciele zobowiązani są do stosowania następujących 

systemów oceniania:  

1) ocena niedostateczna do 29%,  

2)ocena dopuszczająca od 30-49%,  

3)ocena dostateczna od 50-74%,  

4)ocena dobra od 75-89%,  

5)ocena bardzo dobra od 90-100%.  

6)Uczeń otrzymuję ocenę celującą, jeżeli spełnił normę oceny bardzo dobrej oraz rozwiązał 

zadanie (polecenie) dodatkowe.  

5. Jeżeli w pracy klasowej nie wydzielono zadania dodatkowego, to uczeń, który otrzymał, co 

najmniej 96% punktów wszystkich punktów, otrzymuje ocenę celującą. 

6. Przy ocenie prac literackich z języka polskiego nauczyciel polonista stosuje swoje zasady 

oceniania, które znane są uczniom. 

7. Kartkówki i krótkie sprawdziany oceniane są w skali ocen 1-5. Kartkówka może obejmować 

materiał dotyczący trzech ostatnich tematów. Kartkówka nie musi być zapowiedziana. Czas 

trwania kartkówki nie może przekroczyć 15 minut. 

8. Oceny śródroczne i roczne wyrażone w stopniach, określają ogólny poziom wiadomości  

i umiejętności ucznia przewidziany w programie nauczania na dane półrocze (koniec roku 

szkolnego). Oceny te nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych. 

Stopień ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu. 
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10. Prace uczniów nie mogą być powielane ani fotografowane. 

 

Kryteria oceniania 

§ 51 

1. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:  

1) Stopień celujący – otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie 

wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo 

rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami   

i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych i osiąga 

sukcesy w olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych na szczeblu szkolnym, gminnym  

i kolejnych. 

2) Stopień bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który opanował w pełnym zakresie program 

nauczania przedmiotu w danej klasie (wiedzę i umiejętności), biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych. 

3) Stopień dobry – otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności 

określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie 

przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej oraz poprawnie stosuje 

wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań praktycznych  

i teoretycznych. 

4) Stopień dostateczny – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

określone przez podstawę programową (sprecyzowane w programie nauczania dla danej klasy) 

oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 

trudności. 

5) Stopień dopuszczający – otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu zakresu wiedzy  

i umiejętności opisanej w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz 

rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe,  o niewielkim stopniu 

trudności, korzystając przy tym czasami z pomocy nauczyciela. 

6) Stopień niedostateczny – otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności 

w stopniu umożliwiającym dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu oraz 

nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań typowych o podstawowym stopniu trudności, 

nawet z pomocą nauczyciela. 

 

Kryteria ocen z zachowania 

§52 

1. Oceny z zachowania- półroczne , roczne klasyfikacyjne i bieżące oceny z zachowania ustala 

się w stopniach wg następującej skali: stopień wzorowy, stopień bardzo dobry, stopień dobry, 

stopień poprawny, stopień nieodpowiedni, stopień naganny. 

2.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
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2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych; 

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

7) przestrzeganie zakazów statutowych; 

8) okazywanie szacunku innym osobom. 

3.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca oddziału po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia 

4.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi. 

5.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na 

jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

§53 

1. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen klasyfikacyjnych z zachowania: 

1) Wzorowa 

a) Uczeń chętnie i aktywnie bierze udział z zajęciach pozalekcyjnych i pracach organizacji 

szkolnych. 

b) Nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne. 

c) Swoim wyglądem, starannością w przygotowaniu się do lekcji i prowadzeniu zeszytów 

wyróżnia się na tle klasy. 

d) Usprawiedliwia wszystkie nieobecności w terminie do 7 dni. 

e) Reprezentuję szkołę w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych itp. 

f) Wypełnia wzorowo obowiązki ucznia. 

g) Przejawia inicjatywę i organizuje prace społeczne na rzecz klasy, szkoły, środowiska. 

h) Przestrzega zasad BHP. 

i) Wytrwale i samodzielnie przezwycięża napotkane trudności w nauce. 

j) Swoim postępowaniem daje przykład innym, zapobiega przejawom złego zachowania 

się kolegów. 

k) Nie pije alkoholu, nie pali papierosów, nie używa narkotyków, nie kłamie, nie używa 

wulgarnych słów. 

l) Wywiązuje się z podjętych zadań i zobowiązań. 

m) Dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą. 

n) Z własnej inicjatywy odwiedza chorych kolegów i pomaga im w uzupełnianiu braków. 

o) Jest uczynny i koleżeński, taktownie odnosi się do osób starszych. 

2)Bardzo dobra 

a) Stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych i pracach organizacji 

szkolnych 
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b) Bardzo dobrze wypełnia obowiązki ucznia: nie spóźnia się na zajęcia, jest obowiązkowy  

i systematyczny, pilny i pracowity. 

c) Samodzielnie przezwycięża napotkane trudności w nauce. 

d) Przestrzega zasad BHP. 

e) Aktywnie uczestniczy w pracach społecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska. 

f) Usprawiedliwia wszystkie nieobecności. 

g) Stara się swoim postępowaniem dawać przykład innym oraz zapobiegać przejawom złego 

zachowania się kolegów 

h) Nie pije alkoholu, nie pali papierosów, nie używa narkotyków, nie używa wulgarnych 

słów. 

i) Stara się wywiązywać z podjętych zadań i zobowiązań. 

j) Dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą. 

k) Odwiedza chorych kolegów, pomaga im w uzupełnieniu braków. 

l) Jest uczynny, koleżeński, taktownie odnosi się do osób starszych 

3)Dobra 

a) Stara się dobrze wypełniać obowiązki ucznia. 

b) Bierze udział w organizowaniu prac społecznych, zajęć pozalekcyjnych oraz prac na rzecz 

szkoły. 

c) Stara się samodzielnie przezwyciężać napotkane trudności. 

d) Nie wagaruje. 

e) Szanuje sprzęt sportowy. 

f) Przestrzega zasad BHP. 

g) Nie pije alkoholu, nie pali papierosów. 

h) Stosuje obowiązkowe formy grzecznościowe, stara się nie używać wulgarnych słów. 

i) Dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą. 

j) Stara się by uczynnym, koleżeńskim, taktownie odnosić się do kolegów i osób starszych. 

k) Na prośbę nauczyciela lub kolegów pomaga innym w nauce 

4)Poprawna 

a) Stara się wypełniać obowiązki ucznia. 

b) Pracuje nie zawsze systematycznie. 

c) Zwraca uwagę, aby przestrzegać zasad BHP. 

d) Nie zawsze wywiązuje się z przydzielonych obowiązków wobec klasy i szkoły. 

e) Pozytywnie jednak reaguje na zastosowane środki zaradcze i wykazuje chęć poprawy. 

f) Nie zawsze szanuje sprzęt sportowy. 

g) Zdarza mu się niewłaściwie zachować, ale w wyniku prac nad sobą uzyskuje poprawę. 

h) Czasami zdarza mu się wchodzić w konflikty z kolegami. 

i) Pozytywnie reaguje na uwagi i stara się być lepszym 

5) Nieodpowiednia 

a) Często nie przygotowuje się do lekcji, nie przynosi potrzebnych materiałów i przyborów. 

b) Niechętnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły. 

c) Często spóźnia się na lekcje 

d) Nie dba o estetykę i higienę klasy oraz otoczenia. 
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e) Nie przestrzega zasad BHP. 

f) Lekceważy obowiązki ucznia. 

g) Wagaruje. 

h) Zdarza mu się pić alkohol, palić papierosy, używać narkotyków, wulgarnych słów, kłamać. 

i) Nie stosuje obowiązujących form grzecznościowych. 

j) Nie dba o sprzęt szkolny. 

k) Ma nieodpowiedni stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

l) Nie zawsze reaguje na uwagi i upomnienia. 

m) Stosowane środki zaradcze nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty. 

n) Często wchodzi w konflikty z kolegami. 

o) Poprzez niewłaściwe zachowanie nieprzestrzeganie przepisów BHP naraża siebie  

i innych na niebezpieczeństwo. 

p) Złośliwie wyśmiewa się z kolegów i osób starszych. 

q) Wymusza na kolegach pieniądze oraz inne przedmioty 

6)Naganna 

a) Nie przygotowuje się do lekcji, nie przynosi potrzebnych materiałów i przyborów. 

b) Nie uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły. 

c) Nagminnie spóźnia się na lekcje. 

d) Nie dba o estetykę i higienę klasy oraz otoczenia. 

e) Nie przestrzega zasad BHP. 

f) Lekceważy obowiązki ucznia. 

g) Demoralizuje otocznie. 

h) Demonstruje swoje lekceważenie dla szkoły. 

i) Wagaruje. 

j) Pije alkohol, pali papierosy, używa narkotyków. 

k) Kłamie, używa wulgarnych słów. 

l) Nie stosuje obowiązujących form grzecznościowych. 

m) Z premedytacją (celowo) niszczy sprzęt i pomoce szkolne. 

n) Nagannie zachowuje się wobec nauczycieli i pracowników szkoły. 

o) Nie reaguje na uwagi i upomnienia. 

p) Stosowane środki zaradcze nie przynoszą żadnych rezultatów.  

q) Stosuje przemoc wobec innych uczniów. 

r)  Poprzez niewłaściwe zachowanie, nieprzestrzeganie przepisów BHP, naraża siebie i 

innych na niebezpieczeństwo. 

s) Złośliwie wyśmiewa się z kolegów i osób starszych. 

t) Próbuje wymuszać na kolegach pieniądze oraz inne przedmioty. 

2. Ocena za zachowania uczniów klas I – III uwzględniana jest w ocenie opisowej, której 

dokonuje wychowawca klasy.  

3. W klasach IV – VIII przy ocenie zachowania ucznia uwzględnia się jego postawę i 

zachowanie. 



Statut Publicznej Szkoły Podstawowej                                                                   
im. Kuratora Jana Smolenia w Łysej Górze 

 

 
41 

 

4. Jeżeli uczeń otrzymał w danym półroczu pisemne upomnienie wychowawcy klasy 

włożone do akt (arkusza ocen), to ocena z zachowania takiego ucznia w danym półroczu nie 

może być wyższa niż dobra. 

5.  Jeżeli uczeń otrzymał w danym półroczu pisemne upomnienie dyrektora szkoły włożone  

do akt (arkusza ocen), to ocena z zachowania takiego ucznia w danym półroczu nie może być 

wyższa niż poprawna. 

6. Jeżeli uczeń otrzymał w danym półroczu  naganę dyrektora szkoły, która została wpisane 

do jego akt, to ocena z zachowania takiego ucznia w danym półroczu nie może być wyższa niż 

nieodpowiednia.  

 

Klasyfikacja 

§54 

1.Klasyfikowanie uczniów i ich ocenienie dokonywane jest dwukrotnie w ciągu roku 

szkolnego. Na zakończenie I półrocza (śródroczne) i na zakończenie zajęć dydaktycznych – II 

półrocza (roczne). 

2.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:   

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;   

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

3. Proponowane oceny podaje się na 2 tygodnie przed zaplanowanym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej poprzez  publikację ich na e-dzienniku i przekazanie kartek z propozycjami ocen 

rodzicom. 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

6. Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną przekazywane są listem poleconym oraz 

poprzez dziennik elektroniczny, uczniom i rodzicom na miesiąc przed przewidywana 

klasyfikacją śródroczną lub roczną. 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

§55 

1. Uczeń ma prawo zwrócić się do nauczyciela o umożliwienie mu uzyskania oceny wyższej  

niż  przewidywana. 

2. W takim  przypadku  nauczyciel  ustala  termin  i  formę  poprawienia  oceny.  Termin 

poprawy- nie  później  niż  na  tydzień  przed  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  rady 

pedagogicznej 

3. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen 

klasyfikacyjnych z zachowania. 

1) Uczeń lub jego prawni opiekunowie mogą złożyć podanie wraz z uzasadnieniem do 

wychowawcy  o  powtórne  ustalenie  przewidywanej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  

zachowania w ciągu dwóch dni od uzyskania informacji o tej ocenie; 

2) Wychowawca ucznia opiniuje podanie w terminie trzech dni; 
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3)  zbiera  się  klasowy  zespół  wychowawczy, który  podwyższa lub pozostawia obecną 

przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

komisji; ustala ostateczną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowana w terminie nie później niż 

na tydzień przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną 

4) Wniosek musi być też podpisany przez przynajmniej jednego z rodziców (prawnego 

opiekuna). 

 

Egzamin klasyfikacyjny 

§ 56 

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 tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, 

plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala 

się dla niego oceny z zachowania. 

6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć 

komputerowych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

7. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie pisemnej 

i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

9. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn 

usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, może 

przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

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

usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje 

indywidualny tok nauki przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
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11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza 

szkołą lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja,  

w skład której wchodzą: 

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

komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin. 

12. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia. 

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń 

może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

15. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo 

„nieklasyfikowana”. 

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy  

w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną). 

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona  

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

Egzamin poprawkowy 

§ 57 

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

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego 

rodziców/prawnych opiekunów. 

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

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, techniki 

oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych 
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3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

4. 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.  

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

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

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

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

innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

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

programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę. 

10. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć  

z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod 

warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 

11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna. 

Egzamin ósmoklasisty 

§ 58 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany od 2019r. dla uczniów ostatniej klasy szkoły 

podstawowej na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania. 

2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
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3. Szczegółowe zasady w sprawie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty reguluje ustawa o 

systemie oświaty oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. 

 

Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych 

§ 59 

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

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 

2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  

z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

3. W skład komisji, wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

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

komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

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

edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

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

komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 

oddziale, 

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

e) przedstawiciel rady rodziców, 

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole, 

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor 

szkoły powołuje wtedy w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

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

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
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5. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków 

komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,  

a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania sprawdzające, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

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

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

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

ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

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

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

przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami. 

9. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć 

komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami i uczniem, nie może przekroczyć 5 dni 

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

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

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

12. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu 

poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna. 

 

Egzamin gimnazjalny i Projekt edukacyjny dla uczniów klas dotychczasowego gimnazjum  

§60 

1. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego – Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008r. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
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(Dz. U. z 2009r. nr 4 poz. 17) i ma na celu sprawdzenie w jakim stopniu uczeń spełnia te 

wymagania. 

2. Szczegółowe zasady w sprawie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz projektu 

edukacyjnego dla klas dotychczasowego gimnazjum regulują odrębne przepisy.  

3. Szczegółowe zasady oceniania uczniów klas dotychczasowego gimnazjum określa 

obowiązujący statut gimnazjum. 

  

§61 

1. Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału klasy 

programowo wyższej. 

2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek 

rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna możne 

postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I- III. Decyzja rady 

pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym 

lub stanem zdrowia ucznia. 

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

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I- II do oddziału klasy programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie 

w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

4. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy 

następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 

6. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 

75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje 

promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

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

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

9. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie 

zachowania. 

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

klasy. 
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11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie 

szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę 

(„religia/etyka —————-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 

12. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka 

regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne; 

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

13. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 12, powtarza ostatnią klasę 

szkoły i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty. 

14. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w 

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

 

 

§62 

1. Uczeń za rzetelną naukę, wzorową postawę i inne osiągnięcia może być wyróżniany: 

pochwałą wychowawcy klasy, pochwałą dyrektora, dyplomem, nagrodą rzeczową, 

świadectwem z wyróżnieniem, listem pochwalnym do rodziców, nagrodą książkową (uczeń kl. 

IV – VIII otrzymuje nagrodę książkową, jeżeli na koniec roku szkolnego uzyska średnią od 5,0 

oraz wzorową ocenę z zachowania). 

§63 

1. Pozostałe uregulowania dotyczące warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów nie ujęte w wewnątrzszkolnym 

ocenianiu zawarte są w ustawie o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu MEN w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

2. Wstępnie ustalona przez nauczyciela ocena śródroczna lub roczna nie musi być ostateczna. 

W sytuacji wyraźnej poprawy wiedzy i umiejętności może być podwyższona, a w sytuacji 

lekceważenia podstawowych obowiązków wynikających z realizacji przedmiotu – obniżona.  

3. Uczeń ma prawo ubiegać się o podwyższenie przewidywanej rocznej (śródrocznej) oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych objętych szkolnym 

planem nauczania.  

4. Szczegółowe zasady odnośnie oceniania uczniów klas dotychczasowego gimnazjum określa 

nadal obowiązujący statut gimnazjum. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

§64 

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.  
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2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, 

nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.  

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w 

danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. 

4. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 3, jeżeli dziecko:  

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w 

którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo  

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez 

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-

pedagogiczną oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla 

pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

5. Rekrutacja odbywa się na podstawie odrębnego regulaminu.  

6.Do szkoły podstawowej przyjmuje się: 

1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły 

2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej 

szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca. 

7. Zasady wcześniejszego rozpoczynania nauki, odraczania i zwalniania z obowiązku 

szkolnego regulują odrębne przepisy.  

8. Uczniowie szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych mają prawo do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych 

planach nauczania ustalonych dla tych szkół.  

 

 

§65 

Prawa ucznia 

1. Uczniowie korzystają z zagwarantowanych statutem praw, a w szczególności mają prawo 

do: 

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

strony wszystkich kolegów i pracowników szkoły, 

2) właściwie zaplanowanego tygodniowego rozkładu zajęć zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

3)  uzyskania informacji o pracy kontrolnej z tygodniowym wyprzedzeniem, w ciągu tygodnia 

mogą być maksymalnie 3 prace pisemne, nie więcej niż jedna w ciągu dnia, 

4) zwolnienia od zadań domowych pisemnych na okres ferii i świąt kalendarzowych, 

5) niezwłocznego przedstawienia wychowawcy, dyrektorowi swoich problemów związanych 

z wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

7)  swobody wyrażania myśli i swoich poglądów szczególnie dotyczących życia szkoły 

poprzez udział w zebraniach rady pedagogicznej, 
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8)  rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów poprzez uczestniczenie w wybranych 

formach zajęć pozalekcyjnych, 

9)  sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny wiedzy, umiejętności z uwzględnieniem 

możliwości na jakie go stać, 

10)  korzystania z pomocy w nauce poprzez: 

a) dodatkowe wyjaśnienia nauczyciela, 

b) udział w zespołach wyrównawczych 

c) douczanie w świetlicy szkolnej dla uczniów kl.I-III 

11) korzystanie z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, 

12) korzystanie z istniejących na terenie szkoły pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków 

dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego podczas zajęć pozalekcyjnych na zasadach 

odrębnych uzgodnionych wspólnie z nauczycielem prowadzącym te zajęcia, 

13) wpływanie na życie szkoły poprzez działalność Samorządu Uczniowskiego oraz zrzeszania 

się w organizacjach działających na terenie szkoły, 

14) otrzymania pełnej informacji od nauczycieli i wychowawców klas o przewidywanych 

ocenach śródorcznych i rocznych na 2 tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady 

Pedagogicznej,   

15) zapoznania się z aktami prawnymi normującymi organizację nauczania i wychowania,  

a w szczególności z wewnątrzszkolnym ocenianiem 

16) korzystania do opieki zdrowotnej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

Naruszenie praw ucznia 

§66 

1.Uczeń którego prawa zostały naruszone, może wystąpić w tej sprawie:  

1) do wychowawcy klasy lub innego nauczyciela, jeżeli jego prawa naruszył inny uczeń, 

2) do dyrektora szkoły za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów), jeżeli jego prawa 

naruszył nauczyciel lub inny pracownik szkoły, 

3) do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów), jeżeli 

jego prawa naruszył dyrektor szkoły. 

2.Skarga powinna zostać wniesiona w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zdarzenia. Skargi 

powinny zostać rozpatrzone wg kompetencji w terminie: 

1) przez nauczycieli w ciągu 3 dni 

2) przez dyrektora szkoły w ciągu 7 dni, 

3) przez organ prowadzący szkołę – na zasadzie odrębnych przepisów. 

 

Obowiązki ucznia 

§67 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły,  

a zwłaszcza: 

1) aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, 

2) przygotowywać się do zajęć oraz zachowywać się w ich trakcie zgodnie z przyjętymi 

normami, 
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3) punktualnie i regularnie uczęszczać na lekcje i inne zajęcia szkolne,  

4) usprawiedliwiać absencję w terminie do 7 dni przedstawiając zaświadczenie rodziców, 

służby zdrowia lub innych organów upoważnionych, 

5) uczeń może być zwolniony z zajęć edukacyjnych na podstawie pisemnej prośby rodzica 

przez wychowawcę klasy, pedagoga, v-ce dyrektora przez dyrektora szkoły lub osobę przez 

niego wskazaną. 

6) w przypadku spóźnienia ma obowiązek przybyć do sali, w której odbywają się zajęcia jego 

oddziału.  

7) wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki, systematycznie pracować nad 

wzbogaceniem swojej wiedzy, 

8) reprezentować szkołę i uczestniczyć w konkursach przedmiotowych, przeglądach 

artystycznych, zawodach sportowych i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i 

umiejętnościami, 

9) przestrzegać przyjętych zasad kulturalnego zachowania w szkole i poza nią, 

10) postępować zgodnie z uniwersalnymi zasadami etyki, 

11)  podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom organów szkoły 

12) okazywać szacunek dorosłym i kolegom, przestrzegać nietykalności osobistej 

pracowników szkoły i uczniów, 

13) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności, 

14) szanować poglądy i przekonania innych, 

15) przestrzegać zasady higieny osobistej, 

16) korzystać w sposób właściwy z urządzeń higieniczno-sanitarnych, 

17) włączać się w działania profilaktyczne związane ze współczesnymi chorobami 

cywilizacyjnymi i zagrażających uczniom nałogów, 

18) dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób w swoim otoczeniu 

19) niezwłocznie powiadamiać wychowawcę lub Dyrektora szkoły o zauważonych 

przedmiotach i  sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, 

20) dbać o schludny wygląd oraz nosić estetyczny, czysty strój odpowiedni do miejsca, w 

szczególności: 

a) wyzywającego makijażu (dotyczy także paznokci), biżuterii, kolczykowania i tatuowania 

ciała; 

b) krótkich bluzek i spódnic, ubiorów posiadających zbyt głęboki dekolt, nakryć głowy 

noszonych wewnątrz budynku (kaptury, czapki, chustki); 

c) butów na wysokim obcasie; 

d) wulgarnych i prowokacyjnych napisów na odzieży, ciele, torbach i plecakach; 

e) emblematów propagujących treści antywychowawcze i znieważające symbole państwowe – 

sprzecznych z ogólnie przyjętym systemem wartości i norm społecznych; 

21) nosić obuwie zastępcze na terenie szkoły, 

22) przestrzegać  zakazu używania na podczas zajęć telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych służących do łączności, odtwarzania lub utrwalania obrazu i dźwięku 

podczas zajęć organizowanych przez szkołę, z wyjątkiem sytuacji opisanych w regulaminie 

szkoły, 
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23) prawidłowo korzystać i dbać o sprzęt i urządzenia szkolne, pomoce naukowe, 

24) troszczyć się o kwiaty, własną pracę i aktywnością przyczyniać się do ich wzbogacenia, 

25) wspólnie z rodzicami naprawiać zniszczony sprzęt szkolny lub ponieść koszt naprawy 

wyrządzonej szkody 

26) brać aktywny udział w pracach i dyżurach porządkowych, 

27) współdziałać z personelem obsługowym szkoły w utrzymaniu porządku, czystości i 

estetycznego wyglądu pomieszczeń, otoczenia szkoły.    

28) bezwzględnie przestrzegać zakazu opuszczania terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych bez 

opieki wychowawcy lub innego nauczyciela; 

29) wyłączać telefony komórkowe i wszelkie urządzenia elektronicznych w czasie zajęć 

edukacyjnych; 

30) W przypadku udziału ucznia w konkursach, zawodach sportowych itp. jako reprezentant 

szkoły, zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły lub zastępca na podstawie listy sporządzonej 

przez opiekuna. Po powrocie z zawodów uczniowie kontynuują zajęcia szkolne. 

 

Nagrody 

§68 

1. Za wzorową przykładną pracę i zachowanie uczeń może otrzymać następujące nagrody: 

1) pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów na apelu, 

2) list pochwalny wychowawcy klasy i Dyrektora Szkoły do rodziców, 

3) nagrodę książkową na koniec roku, 

4) wyróżnienie dyplomem za 100% frekwencję, 

5) wyróżnienie dyplomem, 

6) stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Tryb odwołania się od przyznanej nagrody 

§69 

 1. Istnieje możliwość odwołania się od nagrody bezpośrednio do dyrektora szkoły lub za 

pośrednictwem wychowawcy klasy, w trybie do 7 dni od daty jej przyznaniu. 

2. Odwołanie od przyznanej nagrody polega na złożeniu wyczerpujących, pisemnych 

wyjaśnień oraz prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

3. Dyrektor szkoły do 7 dni od daty wpływu rozpatruje odwołanie.  

4. O podjętej decyzji informuje zainteresowanego w formie pisemnej. 

5. Podjęta przez dyrektora szkoły decyzja jest ostateczną.  

 

Kary 

§70 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły, lekceważenie nauki, 

obowiązków szkolnych, a także naruszenie porządku szkolnego uczeń może być ukarany: 

1) upomnieniem wychowawcy klasy, 

2)  upomnieniem  dyrektora szkoły, 

3) naganą dyrektora szkoły. 
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2.Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mają prawo odwołać się od kary, zastrzeżenia 

sformułowane ustnie lub pisemnie składają do dyrektora w terminie 7 dni od daty wymierzenia 

kary. 

3. Dyrektor w ciągu 14 dni powołuje komisję w składzie: 

1) Dyrektor Szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel, 

2) wychowawca klasy, 

3) opiekun Samorządu Uczniowskiego, 

4) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, do zbadania zasadności odwołania. 

4.Decyzja komisji jest ostateczna. 

5.Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów) ucznia o przyznanej mu 

nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. 

 

§ 71 

 

1. Przy stosowaniu kar szkoła kieruje się zasadą, kara jest środkiem ostatecznym, gdy inne 

metody wychowawcze nie odnoszą skutku. 

2. Zastosowanie kary powinno rokować nadzieję, że wykroczenia tego typu nie będą się 

powtarzać. 

§72 

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

2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, 

umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej 

ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów. 

3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub 

motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe). 

4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak  

i motywacyjnym. 

 

ROZDZIAŁ VIII  

Współdziałanie z rodzicami i środowiskiem lokalnym 

§73 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia. 

2.  Szkoła organizuje stałe spotkania z rodzicami min. trzy razy w roku w czasie których: 

1) zaznajamia rodziców z zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi w szkole, 

2) przybliża znajomość aktualnych przepisów dotyczących pracy szkoły, 

3) umożliwia spotkanie z kompetentnymi osobami oraz uzyskanie informacji i porad  

w sprawach wychowania i kształcenia. 

3. Szkoła prowadzi „dzień informacji” jeden raz w miesiącu w celu przekazania informacji na 

temat dziecka, jego zachowania, postępów i trudności w nauce zainteresowanym rodzicom. 

4. W przypadkach szczególnych rodzice mogą uzyskać informacje na temat dziecka od 

nauczyciela lub wychowawcy w czasie jego pobytu na terenie szkoły oraz dysponowania 

czasem wolnym. 



Statut Publicznej Szkoły Podstawowej                                                                   
im. Kuratora Jana Smolenia w Łysej Górze 

 

 
54 

 

5.  W przypadku szczególnych kłopotów z uczniem i trudności w nawiązywaniu kontaktu  

z jego rodzicami (opiekunami) wychowawca zobowiązany jest rozeznać przyczyny  

w jego domu rodzinnym lub miejscu zamieszkania.  

6. Rodzice mają obowiązek:  

1)  uczestnictwa w stałych spotkaniach organizowanych przez wychowawców oraz  

w sytuacjach interwencyjnych, 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, w przypadku ponad 50% 

nieobecności nieusprawiedliwionej szkoła zgłasza ten fakt do organów ścigania 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych. 

 

 

RODZIAŁ 

Organizacja oddziału przedszkolnego 

§74 

1. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich objętych rocznym 

bezpłatnym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. 

2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.  

3. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, 

zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 

4. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.  

5.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych 

dzieci i wynosi około 30 minut.  

6. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy 

rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców 

7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym 

oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb  

i zainteresowań dzieci. 

8. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia. 

9. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę 

programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania 

przedszkolnego. 

10. Oddział funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ 

prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola. 

 

§75 

1. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające 

w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. 

Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, 

co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie 

doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.  
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3. W ramach zadań działalności edukacyjnej oddział przedszkolny realizuje: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym  

i poznawczym obszarze jego rozwoju, 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w 

poczuciu bezpieczeństwa, 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności 

korzystania z rozwijających się procesów poznawczych, 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony, 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu 

rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,  

z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań, 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie, 

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków  

i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową  

i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie  

o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 

pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, 

środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, 

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości 

oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju 

dziecka, 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy, 

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka, 

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania 

przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, 

inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości 

możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju, 
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14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych  

o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych 

dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju, 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do 

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole, 

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie 

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego, 

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

3. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać  

i kształcić dzieci w następujących obszarach: fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy 

obszar rozwoju dziecka. 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

Organizacja klas gimnazjalnych 

§76 

1. W okresie od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019 r. w szkole podstawowej funkcjonują 

także klasy Publicznego Gimnazjum. 

2. Uczniowie klas gimnazjalnych korzystają z obiektów szkolnych i ich wyposażenia, w tym 

biblioteki, stołówki i świetlicy szkolnej. 

3. Klasy gimnazjalne realizują cele i zadania określone w podstawie programowej  gimnazjum, 

uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny. 

4. Cele klas gimnazjalnych realizowane są poprzez działania edukacyjne w tym: 

1) szkolny zestaw programów nauczania Gimnazjum, który uwzględnia wymiar 

wychowawczy i obejmuje całą działalność klas z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły podstawowej uwzględnia klasy Gimnazjum 

i opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym oraz 

działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

5. Uczniowie klas gimnazjalnych wchodzą w skład samorządu uczniowskiego szkoły. 

6. Rodzice uczniów klas gimnazjalnych wchodzą w skład rady rodziców szkoły. 

7. Dokumentacja pedagogiczna klas gimnazjalnych jest prowadzona i przechowywana na 

dotychczasowych zasadach, które reguluje statut gimnazjum, do czasu zakończenia kształcenia 

w tych klasach. 

 

ROZDZIAŁ X 

Ceremoniał szkoły 

§ 77 

Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkoły związany ze: 

1) ślubowaniem klasy pierwszej, 

2) pożegnaniem absolwentów szkoły. 
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ROZDZIAŁ XI 

Postanowienia końcowe 

§78 

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 79. 

Administracja i obsługa 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

3. Pracownicy administracji i obsługi Szkoły wykonują czynności zgodnie z przydzielonym im 

zakresem obowiązków i przepisami Kodeksu pracy. Każdy z pracowników otrzymuje na piśmie 

zakres obowiązków i potwierdza to własnoręcznym podpisem. 

§ 80 

1. Każdy z organów szkoły ma prawo zgłosić wniosek w sprawie zmian w statucie. 

2. Powyższy statut może być nowelizowany. 

3. Rada Pedagogiczna uchwala zmianę w statucie (aneks) po zaopiniowaniu przez Radę 

Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

4.  Aneksy do statutu przesyłane są do organu prowadzącego szkołę celem stwierdzenia 

zgodności z prawem. 

§81 

1. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące 

tych spraw odrębne przepisy.  

2. Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organów 

szkoły. 

3. Projekt uchwały o zmianie statutu szkoły jest przedstawiany do wiadomości rady rodziców. 

4. Rada rodziców ma prawo wnieść uwagi do planowanych zmian w statucie w terminie 21 dni 

od dnia doręczenia projektu uchwały. 

5. Dyrektor powiadamia organy szkoły o każdej zmianie w statucie. 

6.    Tekst statutu w formie ujednoliconej jest publikowany na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia: 29.11.2017r.  


