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S T A T U T 
 

 

 

Niniejszy statut opracowano na podstawie art. 98 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 z późn. zm.). 
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PODSTAWA PRAWNA: 

 

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483). 

2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 

listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526). 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 

r. poz. 1943 z późń. zm.). 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949). 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 60, 949). 

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 

poz. 1189). 

7. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy 

wprowadzające, Karta Nauczyciela. 

8. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r.. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U.  

z 2014 r. poz. 498). 

9. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239). 

10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U. 

z 2016 poz. 922). 

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

1870). 

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

(tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 575). 

13. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:  Dz. 

U. z 2017 r. poz. 682). 

14. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity:  Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 935). 

15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2016 poz. 902). 
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16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli ( Dz. U. z 2018 r., poz. 691). 

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 15 

marca 2019 r., poz. 502). 

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

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach. 
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ROZDZIAŁ 1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  

§ 1 

 

1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Orląt Lwowskich 

w Tomaszowie Lubelskim i jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach jest 

używany skrót nazwy – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Orląt Lwowskich. 

2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Kopernika 4 w Tomaszowie Lubelskim. 

3. Szkoła nosi numer 1. 

4. Szkoła nosi imię Orląt Lwowskich. 

5. Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. 

6. Szkoła jest publiczną, ośmioletnią szkołą podstawową, której ukończenie umożliwia 

kontynuację nauki na trzecim etapie kształcenia. 

7. Szkoła stanowi jednostkę organizacyjną realizującą zadania oświatowe, zapewniające 

kształcenie, wychowanie i opiekę w oddziałach szkoły podstawowej.  

8. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Tomaszów Lubelski z siedzibą przy ulicy 

Lwowskiej 57. 

9. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Lubelski Kurator Oświaty                 

w Lublinie. 

10. Szkoła używa pieczęci: 

1) pieczęć urzędowa: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Orląt Lwowskich 22-600 Tomaszów 

Lub., ul. Kopernika 4 tel. (84) 664-23-05, (84) 664-20-29 REGON 367720282 NIP 921-

203-49-65 

2) stempel okrągły: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie 

Lubelskim 

a. stosowane do pieczętowania świadectw szkolnych, 

b. stosowane do pieczętowania legitymacji szkolnych. 

 

        § 2 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 
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§ 3 

 Ilekroć w statucie jest mowa o:  

1. szkole – należy rozumieć Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Orląt Lwowskich      

w Tomaszowie Lubelskim;  

2. dyrektorze – należy rozumieć Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Orląt 

Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim; 

3. nauczycielu – należy rozumieć wychowawca i pracownik pedagogiczny Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim; 

4. uczniu – należy rozumieć uczeń uczęszczający do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Orląt 

Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim; 

5. statucie – należy rozumieć Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Orląt Lwowskich             

w Tomaszowie Lubelskim; 

6. radzie pedagogicznej – należy rozumieć nauczyciele zatrudnieni w Szkole 

Podstawowej  Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim;  

7. radzie rodziców – należy rozumieć przedstawiciele Rady Rodziców przy Szkole 

Podstawowej Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim;  

8. organie prowadzącym szkołę – należy rozumieć Miasto Tomaszów Lubelski; 

9. rodzicu – należy rozumieć rodzice lub prawni opiekunowie uczniów uczęszczających          

do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim; 

10. samorządzie uczniowskim – należy rozumieć przedstawicieli uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim; 

11. pracownikach niepedagogicznych – należy rozumieć pracownicy administracyjni, 

obsługi w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ROZDZIAŁ 2 

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

  

§ 1 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

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

widzenia dydaktycznego, 

2) program wychowawczo–profilaktyczny obejmujący: 

a. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,  

b. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę 

potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do 

uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program 

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

edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) pierwszy etap edukacyjny – klasy I – III szkoły podstawowej; 

2) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.  

4. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające 

szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo – profilaktyczny 

szkoły. Szkoła sprawuje działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. 

1) Celem szkoły jest rozwój uczniów, kształcenie różnorodnych umiejętności, które 

pozwalają zdobywać wiedzę i rozwijać kreatywność. Szkoła ma pomóc przygotować 

uczniów do nauki na kolejnym etapie kształcenia, ukształtować postawę patriotyczną       

i poczucie przynależności do lokalnej wspólnoty oraz regionu.  

2) Do zadań szkoły należy w szczególności:  

a. zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie realizacji szkolnych planów nauczania; 
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b. stworzenie uczniom warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych               

do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz do dalszego 

kształcenia; 

c. stworzenie uczniom warunków do rozwijania zainteresowań, realizowania – zgodnie                

z obowiązującymi przepisami – indywidualnych programów nauczania; 

d. pomoc uczniom w dokonywaniu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia  

oraz jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego;  

e. stworzenie życzliwej atmosfery i prawidłowych relacji w całej społeczności szkolnej; 

f. zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach; 

g. realizowanie programów nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia 

ogólnego; 

h. realizowanie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów; 

i. wychowanie uczniów w poczuciu własnej wartości i tolerancji wobec innych; 

j. wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju ucznia 

z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,  

a w przypadku uczniów niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia  

i rodzaju niepełnosprawności; 

k. umożliwianie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej 

i religijnej; 

l. zapewnienia odpowiedniej bazy dydaktycznej; 

m. wykazywanie troski o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów. 

3) Zgodę  na działalność organizacji, stowarzyszeń na terenie szkoły wyraża – po uzyskaniu 

      pozytywnej opinii rady pedagogicznej – dyrektor, który uzgadnia zakres, zasady i warunki    

      tej działalności.  

 

§ 2 

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW 

1. Szkoła realizuje powyższe cele i zadania poprzez:  

a. atrakcyjny i nowatorski proces nauczania; 

b. prowadzenie nauczania dającego możliwość osiągnięcia przez ucznia wiedzy                       

i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia; 

c. nauczanie języków obcych; 
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d. ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

e. rozwijanie indywidualnych zainteresowań i predyspozycji ucznia; 

f. rozwijanie umiejętności społecznych; 

g. podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej, etnicznej, religijnej, naukę języka             

oraz własnej kultury i historii; 

h. zapewnienie prowadzenia religii i etyki; 

i. udzielenie pomocy pedagogicznej i psychologicznej; 

j. organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi; 

k. wskazywanie absolwentom celowości i potrzeby dalszego kształcenia. 

2. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad 

określonych w ustawie, programie wychowawczo – profilaktycznym szkoły: 

a. organizuje obchody świąt narodowych i uczestnictwo uczniów w uroczystościach 

patriotycznych oraz religijno – patriotycznych; 

b. zapoznaje uczniów z kulturalnym dorobkiem regionu i miasta poprzez zwiedzanie 

wystaw i muzeów, udział w spektaklach i koncertach, itp.; 

c. wdraża i rozwija poczucie odpowiedzialności za mienie szkolne; 

d. wpływa na kształtowanie kultury osobistej uczniów; 

e. rozwija poczucie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, uczy szacunku do ludzi 

i otoczenia; 

f. rozwija zainteresowania ekologią, uczy wrażliwości na piękno przyrody                        

i poszanowania jej; 

g. pobudza wrażliwość uczniów na piękno świata i wartość życia; 

h. kultywuje tradycje i ceremoniał szkolny; 

i. zapoznaje uczniów z zasadami bezpieczeństwa, zasadami promocji i ochrony zdrowia. 

3. Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:  

a. organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy, firm marketingowych, szkołami 

licealnymi, itd.; 

b. poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne; 

c. rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych; 

d. realizację programu doradztwa zawodowego. 

4. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 

określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły podstawowej i wieku ucznia 

poprzez: 
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a. zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów; 

b. systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów; 

c. realizowanie programu wychowawczo–profilaktycznego. 

5. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez: 

a. zorganizowanie zajęć świetlicowych; 

b. umożliwienie spożywania posiłków; 

c. system zapomóg i stypendiów; 

d. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. 

 

§ 3 

BEZPIECZEŃSTWO, PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia                 

do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez: 

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki przez nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły,  

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na 

korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie dyrektora 

szkoły, 

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach, 

4) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed 

zajęciami i po zajęciach lekcyjnych, 

5) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp, 

6) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu 

uczniów, rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych, 

7) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne 

prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej, 

8) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce 

szkolnej, 

9) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego    

w stanie pełnej sprawności i stałej czystości, 

10) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów, 

11) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia. 
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ROZDZIAŁ 3 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 1 

ORGANY SZKOŁY 

1. Organami szkoły są: 

a. Dyrektor Szkoły; 

b. Rada Pedagogiczna; 

c. Samorząd Uczniowski; 

d. Rada Rodziców. 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,               

w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku 

szkolnego uczniów, jest Lubelski Kurator Oświaty. 

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,                   

w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu 

zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę. 

 

§ 2 

DYREKTOR SZKOŁY 

1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym 

służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.  

2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków 

rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły, 

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych 

wewnątrz szkoły, 

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, 

oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, 

innowacji  i podnoszenia kwalifikacji, 

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa 

oświatowego  oraz omawiania trybu i form ich realizacji. 

3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 
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2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych               

w szkole, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji 

stanowiących, 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,  

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom                        

i nauczycielom  w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,  

9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń 

i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

10) występowanie do Lubelskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły, 

11) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacji o działalności szkoły, 

12) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach                            

jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa, 

13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza 

szkołą  oraz określenie warunków jego spełniania, 

14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające 

w obwodzie szkoły podstawowej,  

15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów 

nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 

16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą 

obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, 

17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, 

18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania, takiego nauczania, 
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19) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów                                

i nauczycielom, 

21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas                    

i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć, 

22) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia. 

4. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy     

należy w szczególności: 

1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli                   

i pracowników niebędących nauczycielami, 

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły, 

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar 

porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień                        

dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły 

mających status pracowników samorządowych, 

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole, 

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły, 

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu 

zawodowym, 

10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych            

do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 

organizowanych  przez szkołę, 

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli, 

13) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym 

ustawą o związkach zawodowych, 

14) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie 

z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument. 



14 
 

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, 

radą rodziców i samorządem uczniowskim. 

6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą 

organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.  

§ 3 

RADA PEDAGOGICZNA 

1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.  

W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane 

przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej. 

2. Do jej kompetencji stanowiących należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły.  

3. Rada pedagogiczna opiniuje zgodnie z regulaminem Rady pedagogicznej,  

a w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,  

2) projekt planu finansowego szkoły, 

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

4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych                    

w szkole, 

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

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia, 

7) zaproponowany przez nauczyciela program nauczania, 
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8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole 

podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 

9) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata               

albo do konkursu nikt się nie zgłosił, 

10) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora, 

11) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć, 

12) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania. 

4. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 

5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut               

lub jego zmiany. 

6. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 

dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

7. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste 

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

8. Szczegółowe zadania oraz tryb pracy rady określa Regulamin Rady Pedagogicznej 

stanowiący odrębny dokument. 

 

§ 4 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada 

samorządu uczniowskiego.  

2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin 

uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten 

nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły  

w sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów. 

4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela. 
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5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach 

dotyczących praw uczniów, takich jak: 

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

i stawianymi wymaganiami, 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,        

w porozumieniu z dyrektorem, 

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.  

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu 

wolontariatu. 

7. Szczegółowe zadania samorządu uczniowskiego określa odrębny dokument -  Regulamin 

Samorządu Uczniowskiego. 

 

§5 

WOLONTARIAT 

1. Szkoła zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez 

możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu uczniów w życiu społecznym. 

2. Celem działań w ramach wolontariatu jest: 

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu; 

2) kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży w duchu humanizmu, tolerancji                 

i sprawiedliwości społecznej; 

3) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną, bezinteresowną i nieodpłatną pomoc 

innym; 

4) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw prospołecznych: wrażliwości                

na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności                     

w podejmowanych działaniach; 
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5) rozpoznawanie i organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy 

koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły, w środowisku rodzinnym oraz 

lokalnym; 

6) włączanie dzieci i młodzieży do działań charytatywnych prowadzonych w środowisku 

lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje; 

7) wspieranie wartościowych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

3. Dyrektor szkoły zapewnia warunki do działania wolontariuszy w szkole. 

4. Samorząd uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania  

z zakresu wolontariatu. Dla sprawnej koordynacji tych zadań samorząd uczniowski może 

ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

5. Strukturę rady wolontariatu i jej kompetencje ustala samorząd uczniowski w regulaminie. 

6. Skład rady wolontariatu ograniczony jest do członków samorządu uczniowskiego. 

7. Rada wolontariatu koordynuje zadania z zakresu wolontariatu, m. in. poprzez: 

diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym czy w otoczeniu szkoły, 

opiniowanie ofert działań, decydowanie o działaniach do realizacji. 

8. Zakres wolontariatu, czas, miejsce i sposoby jego realizacji określa porozumienie zawarte 

z wolontariuszem. Osoby zawierające porozumienie muszą mieć pełną zdolność                   

do czynności prawnych. Osoby, które nie są pełnoletnie, muszą uzyskać na to zgodę                  

co najmniej jednego przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica.  

9. Uczniowie – wolontariusze w ramach zajęć dodatkowych w szkole działają pod stałą 

opieką nauczyciela–koordynatora wyznaczonego przez dyrektora szkoły, rozwijają swoje 

zainteresowania w tym kierunku na takich samych zasadach, jak rozwijają swoje 

umiejętności na zajęciach dodatkowych.    

10. Szkolny wolontariat działa w porozumieniu z instytucjami zewnętrznymi w akcjach 

stałych oraz organizuje pojedyncze akcje wynikające z bieżących potrzeb. 

11. Za działania na rzecz wolontariatu w liczbie 40 godzin w ciągu II etapu edukacyjnego 

uczeń otrzymuje wpis na świadectwie ukończenia szkoły. 

12. Działalność w samorządzie uczniowskim, poczcie sztandarowym, drużynie harcerskiej i 

w zakresie wolontariatu ma wpływ na z ocenę zachowania ucznia. 
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§ 6 

RADA RODZICÓW 

1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 

dokumentem. 

3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

4. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły, 

3)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 

4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych 

zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku                  

w szkole, 

5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora. 

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i wspierać finansowo 

działania szkoły. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o 

którym mowa w ust. 2. 

6. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.   

 

§ 7 

POSTANOWIENIA OGÓLNE W KWESTII WSPÓŁPRACY ORGANÓW SZKOŁY 

Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia 

dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych 

zasad funkcjonowania szkoły. 
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1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje 

kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze 

statutu i planów pracy szkoły. 

2. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach 

swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają 

jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych 

decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły. 

3. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły,             

po wysłuchaniu zainteresowanych stron. 

 

§ 8 

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY 

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor, który zapewnia 

każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach 

swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.  

2. Organy współdziałają ze sobą w szczególności poprzez:  

a. wymianę informacji;  

b. opiniowanie; 

c. wnioskowanie;  

d. podejmowanie uchwał;  

e. podejmowanie wspólnych działań.  

3. Przepływ informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych 

działaniach lub decyzjach odbywa się poprzez:  

a.   spotkania organizowane z inicjatywy dyrektora z przedstawicielami organów;  

        b.     zebrania rady pedagogicznej i zaproszonych przedstawicieli innych organów;  

c. umieszczenie zadań planowanych do realizacji w danym roku szkolnym na tablicy 

ogłoszeń, 

d. komunikator w dzienniku elektronicznym. 

4. Współdziałanie organów ma na celu tworzenie jak najlepszych warunków rozwoju 

uczniom oraz podnoszenie poziomu pracy szkoły.  

5. Organy szkoły współpracują ze sobą, promując jej działalność.  

6. Sprawy sporne i sposoby ich rozwiązywania: 
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1) Sprawy sporne pomiędzy organami szkoły rozstrzygane są na wspólnym posiedzeniu 

zwołanym przez dyrektora, obowiązkiem organu jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu 

na terenie szkoły. Metody i formy rozstrzygania konfliktu ustalają strony między sobą 

(negocjacje, mediacja); 

2) W celu rozwiązywania zaistniałych konfliktów dyrektor może powołać komisję 

składającą się z przedstawicieli zainteresowanych stron;  

3) Konflikt między uczniami rozwiązywany jest według następującej drogi służbowej: 

a. wychowawca lub wychowawcy; 

b. pedagog szkolny lub/i psycholog szkolny; 

c. wicedyrektor; 

d. dyrektor szkoły, którego decyzja jest ostateczna. 

4) Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują: 

a. wychowawca klasy – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi                     

w danej klasie a uczniami tej klasy; 

b. pedagog szkolny – jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu              

lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy; 

c. wicedyrektor – jeżeli decyzja pedagoga nie zakończyła konfliktu lub konflikt  

dotyczy pedagoga lub psychologa; 

d. dyrektor szkoły – jeżeli decyzja wicedyrektora nie zakończyła konfliktu              

lub konflikt dotyczy wicedyrektora. 

7. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna. 

8. Od decyzji dyrektora szkoły strony mogą wnieść odwołanie do organu prowadzącego 

szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od charakteru 

konfliktu. 

9. W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi dyrektor szkoły. 

10. W przypadku nierozwiązania konfliktu przez dyrektora szkoły strony mogą wnieść 

odwołanie do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, w zależności od charakteru konfliktu. 

11. Konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek 

jednej ze stron organ prowadzący szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  

w zależności od charakteru konfliktu. 

12. Konflikty pomiędzy rodzicami a organami szkoły rozpatruje na pisemny wniosek 

dyrektor szkoły. 

13. W przypadkach nierozwiązania konfliktu przez dyrektora szkoły, strony mogą odwołać                
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się do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny  

w zależności od charakteru konfliktu. 

14. Dyrektor szkoły przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych. 

15. Dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem               

a rodzicem. 

16. Wnoszone sprawy dyrektor szkoły rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra 

publicznego. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły, w swej 

działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. 

17. Do rozstrzygnięcia wszystkich konfliktów może być powoływany mediator 

zaakceptowany przez wszystkie strony konfliktu. 
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ROZDZIAŁ 4 

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od 7 do 18 roku życia. Na wniosek rodziców 

dziecko, które kończy 6 lat może rozpocząć naukę w pierwszej klasie szkoły 

podstawowej, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.   

Spełnianie obowiązku szkolnego kontrolowane jest przez dyrektora szkoły,                 

w obwodzie, w którym mieszka dziecko. 

2. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie przynależnym do 

szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców. Dzieci z innych obwodów mogą być 

przyjęte do klasy pierwszej, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami 

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

a. I etap edukacyjny obejmujący klasy I – III szkoły podstawowej – edukacja 

wczesnoszkolna, 

b. II etap edukacyjny obejmujący klasy IV –VIII  szkoły podstawowej. 

4. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Minister Edukacji Narodowej         

w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły. 

6. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 

7. Zajęcia lekcyjne odbywają się na jedną zmianę. 

8. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

9. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

10. Formy realizowania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane        

do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.  

11. W sytuacji zagrożenia, sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

dyrektor szkoły odpowiada za organizację i realizację zadań szkoły z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.  
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12. Zajęcia z wykorzystaniem  metod  i  technik kształcenia na odległość realizowane 

będą z wykorzystaniem:  

a. materiałów i funkcjonalnych, zintegrowanych platform edukacyjnych 

udostępnionych i rekomendowanych przez MEN, w tym aplikację Teams. 

b. materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, 

c. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 

d.  platform edukacyjnych oraz innych materiałów wskazanych przez nauczyciela,  

     w tym: podręczników, kart pracy, zeszytów oraz zeszytów ćwiczeń, 

    13. Komunikacja nauczyciel - uczeń lub nauczyciel - rodzic odbywać się będzie: 

            a.  za pośrednictwem dziennika elektronicznego,  

b.  drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms, 

             c.  drogą e-mail, 

             d. poprzez aplikacje umożliwiające przeprowadzenie video-konferencji,  

      14. Nauczanie zdalne odbywać się będzie według czasowo zmodyfikowanego 

            tygodniowego rozkładu zajęć. 

       15. Nauczyciele powinni realizować podstawę programową wg planów nauczania,   

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

            odległość. 

16. Podczas planowania zajęć nauczyciele zobowiązani są  do realizowania treści  

z podstawy programowej. Planując jednostkę lekcyjną powinni uwzględnić przepisy 

BHP oraz potrzeby  i ograniczenia psychofizyczne uczniów, w tym skierowanych do 

kształcenia specjalnego. 

17. W przypadku nauczania zdalnego nauczyciel ma obowiązek prowadzenia zajęć przez 

aplikację wybraną przez radę pedagogiczną. W przypadku problemów technicznych, 

zdarzeń losowych dopuszczona jest możliwość przesyłania materiałów dotyczących 

zajęć w późniejszym czasie oraz z wykorzystaniem wskazanych narzędzi. 

18. Potwierdzeniem uczestnictwa uczniów w zajęciach zdalnych będzie lista obecności 

wygenerowana z programu Teams lub ustne potwierdzenie obecności przez ucznia. 

 

§ 2 

ARKUSZ ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY 

1. Organizację stałych, obowiązkowych oraz nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 
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i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora                 

na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego,               

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.  

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy międzylekcyjne trwają: 5, 10, 15 minut.          

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 

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

rozkładzie zajęć.  

3. W klasach I-III, podczas trwania zajęć edukacyjnych, nie obowiązują 45-minutowe 

jednostki lekcyjne. Pory ustala nauczyciel prowadzący, zachowując tygodniowy czas 

zajęć. 

4. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie 

klasowo–lekcyjnym. 

5. Sporadycznie, w uzasadnionych okolicznościami przypadkach, dyrektor ma prawo 

skrócić lub wydłużyć czas trwania lekcji, zajęć lub przerw, zachowując tygodniowy 

wymiar zajęć edukacyjnych.  

6. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb 

rozwojowych uczniów. 

7. W szczególności zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno–kompensacyjne, 

gimnastyka korekcyjna, język obcy nowożytny, informatyka i wychowanie fizyczne 

mogą być prowadzone poza systemem klasowo–lekcyjnym w grupach 

międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 

8. Szkoła dokumentuje zajęcia lekcyjne w dzienniku lekcyjnym w formie elektronicznej,  

a zajęcia dodatkowe w formie dzienników papierowych lub elektronicznych. 

 

§ 3 

ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH 

1. W szkole można organizować oddziały (klasy) sportowe z jedną grupą ćwiczebną 

realizującą zajęcia z wychowania fizycznego w jednej dyscyplinie sportu lub z dwoma 

grupami ćwiczebnymi realizującymi zajęcia w dwóch dyscyplinach: 

a. do klas sportowych mogą uczęszczać uczniowie od klasy IV szkoły podstawowej. 

b. naboru do klas sportowych szkoły podstawowej uczniów o predyspozycjach 

fizycznych do uprawiania wybranych dyscyplin sportu dokonują nauczyciele 
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wychowania fizycznego, którzy będą prowadzić zajęcia w poszczególnych grupach 

ćwiczebnych. 

c. zajęcia prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego i realizują program nauczania 

przewidziany na cykl szkolenia w poszczególnych dyscyplinach sportu (programy te 

wchodzą do szkolnego zestawu programów nauczania realizowanych w szkole). 

d. nabór uczniów do klasy sportowej odbywa się w miesiącach kwietniu/maju każdego 

roku szkolnego w oparciu o przeprowadzone testy sprawnościowe, wywiad lub 

ankietę pisemną rodzica ucznia, przy podaniu o przyjęciu do szkoły. 

e. poza predyspozycjami do uprawiania sportu uczeń, kandydat do klasy sportowej, 

powinien osiągać dobre wyniki w nauce i nie sprawiać trudności wychowawczych. 

f. rodzice uczniów zakwalifikowanych do klasy sportowej w terminie do 31 maja 

każdego roku mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia, w którym wyrażają 

zgodę na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej. 

g. ponadto każdy rodzic w terminie do dnia 31 maja każdego roku powinien dostarczyć 

zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny sportu, który ma 

uprawnienia do wydawania zaświadczeń lekarskich i licencji sportowych                 

dla zawodników. 

h. spośród wyłonionych kandydatów wybrana zostaje grupa ćwiczebna, która od nowego 

roku szkolnego będzie stanowić klasę sportową, realizującą zajęcia w jednej             

lub dwóch dyscyplinach sportu. 

i. wymiar zajęć obowiązkowych z wychowania fizycznego w klasie sportowej wynosi          

10 godzin w ciągu tygodnia, przy czym 4 godziny są przeznaczone na realizację 

programu nauczania w systemie klasowym zaś 6 godzin może być realizowanych       

w formie zajęć specjalistycznych w wybranej dyscyplinie sportu w systemie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych, np. na specjalistycznym boisku, hali 

pełnowymiarowej itp. (ze względu na lepsze wykorzystanie bazy lokalowej, 

wyposażenia i pomocy dydaktycznych). 

j. pozostałe zajęcia obowiązkowe i dodatkowe realizowane przez uczniów są takie same  

jak w innych równoległych oddziałach szkolnych.  

k. choroba uniemożliwiająca realizację zajęć wychowania fizycznego przez ucznia klasy 

sportowej wynikła po czasie zapisania ucznia w danej klasie nie powoduje 

przeniesienie ucznia do innej klasy.  

2. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego: 
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a. w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych 

możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, Dyrektor Szkoły, 

na wniosek rodzica ucznia, zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń 

fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii. 

Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania 

edukacyjne do możliwości ucznia. Zasady oceniania określają przepisy zawarte w 

statucie szkoły; 

b. w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły 

zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany 

przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą 

oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania 

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

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „ zwolniona”;  

c. uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub 

zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora 

szkoły. 

 

 

§ 4 

PRAKTYKI STUDENCKIE 

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 

szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie 

pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem lub za jego zgodą –                       

z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą 

wyższą.  

 

 

 

 

§ 5 
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ZAJĘCIA DODATKOWE, RELIGIA, WYCHOWANIE DO ŻYCIA  

W RODZINIE 

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej potwierdza uzyskanie wykształcenia 

podstawowego  i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

Absolwenci mogą kontynuować naukę w szkołach ponadpodstawowych. 

2. Szkoła na podstawie decyzji rady pedagogicznej ma prawo realizować pod opieką 

jednostki naukowej eksperyment pedagogiczny, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

3. Szkoła prowadzi dodatkowe zajęcia dla uczniów. Udział uczniów w dodatkowych 

zajęciach jest dobrowolny. 

4. Szkoła realizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, 

których rodzice składają deklarację. 

6. Deklaracja wyrażona jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiana               

w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmieniona. 

7. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej. 

8. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, 

ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania na 7 dni 

wcześniej.  

9. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej 

ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy. 

10. Uczniom uczęszczającym na lekcje religii umożliwia się uczestnictwo w rekolekcjach 

w wyznaczonych terminach. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele 

religii i inni nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły.  

11. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub 

zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi lub kończą wcześniej, jeśli jest to ostatnia 

godzina lekcyjna w planie lekcji, lub rozpoczynają później, jeśli jest to pierwsza 

godzina lekcyjna. 

12. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne 

„Wychowanie do życia w rodzinie”. 

13. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy. 

Zajęcia są prowadzone dla uczniów, których rodzice składają deklaracje. 

14. Deklaracja wyrażona jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiana                

w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmieniona. 
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15. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły               

w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach, nie później niż do końca 

pierwszego tygodnia zajęć po rozpoczęciu nowego roku szkolnego. 

16. Złożona rezygnacja obowiązuje na dany rok szkolny. 

17. Uczniowie nie korzystający z zajęć „Wychowania do życia w rodzinie” objęci są 

zajęciami świetlicowymi lub zajęciami opiekuńczo–wychowawczymi lub kończą 

wcześniej, jeśli jest to ostatnia godzina lekcyjna w planie lekcji, lub rozpoczynają 

później, jeśli jest to pierwsza godzina lekcyjna. 

18. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 

§ 6 

DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU NAUCZANIA 

1. Przebieg nauczania i wychowania uczniów jest dokumentowany. 

2. Zasady prowadzenia dokumentacji określają obowiązujące przepisy oraz wydane 

na ich podstawie zarządzenia dyrektora. 

3. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania. 

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku  

w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania. 

4. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw 

programów nauczania. 

5. Nauczyciel ma prawo do wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku 

szkolnego. 

 

§ 7 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.  

2. Biblioteka jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 

zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (prawnych 

opiekunów).  

3. Biblioteka jest czynna zgodnie z harmonogramem. Godziny pracy biblioteki ustala 

dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć w sposób umożliwiający 

dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-03-2010&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-03-2010&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-03-2010&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-03-2010&qplikid=1#P1A6


29 
 

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki.  

5. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły               

oraz rodzice. 

6. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.  

7. Zasady korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych: 

1) Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zakupione z dotacji 

celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej są własnością szkoły. 

2) Podręczniki i materiały edukacyjne są ewidencjonowane zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008r. w sprawie 

sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. 

3) Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych              

lub materiałów ćwiczeniowych mają wszyscy uczniowie szkoły. 

4) Biblioteka:  

a. ewidencjonuje, przechowuje i nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki           

i materiały edukacyjne mające postać papierową; 

b. zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, 

mających postać elektroniczną; 

c. przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki, materiały ćwiczeniowe.  

5) Rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem wypożyczenia podręczników, odbiór 

materiałów ćwiczeniowych oraz zobowiązanie do poszanowania podręczników        

przez ich dzieci. 

6) W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia rodzice 

zobowiązani są do odkupienia tych podręczników. 

7) Szczegółowe zasady dotyczące organizacji wypożyczania i korzystania  

z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych 

z dotacji celowej określone są w Regulaminie ewidencjonowania i udostępniania 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniom 

Szkoły Podstawowej Nr1. 

§ 8 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy 

rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia 

uczniowi opieki w szkole, organizuje się świetlicę szkolną.  

2. W świetlicy szkolnej prowadzone są zajęcia w grupie wychowawczej.  
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3. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.  

4. Świetlica posiada własne pomieszczenie i sprzęt niezbędny do realizacji zadań. Może 

również korzystać z innych pomieszczeń szkolnych i ich sprzętu oraz obiektów 

sportowych.  

5. Godziny pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb środowiska (uczniów). 

6. Cele działalności świetlicy: 

1) Organizowanie pomocy w nauce i tworzenie warunków do nauki własnej uczniów 

oraz przyzwyczajenie ich do samodzielnej pracy umysłowej. 

2) Organizowanie gier i zabaw ruchowych i innych form kultury fizycznej, zarówno        

w pomieszczeniach, jak i na wolnym powietrzu w celu zapewnienia prawidłowego 

rozwoju fizycznego dziecka. 

3) Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów przez 

organizację stosownych zajęć w tym zakresie. 

4) Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych 

rozrywek i kształtowanie nawyków kultury życia codziennego. 

5) Rozwijanie samodzielności, samorządności i społecznej aktywności uczniów. 

6) Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami wychowanków, a w miarę potrzeb 

również z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz z innymi 

instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi w danym środowisku. 

7) Stwarzanie sytuacji do zaspokojenia potrzeby przyjaźni i kontaktów z rówieśnikami. 

8) Zapewnianie wszechstronnej opieki dzieciom przebywającym w świetlicy przed i po 

lekcjach poprzez: 

a. odpowiednie przygotowanie pomieszczeń do zajęć świetlicowych, 

b. zapoznanie dzieci z regulaminem obowiązującym w świetlicy, 

c. przeprowadzenie pogadanek na temat różnego rodzaju zagrożeń, 

d. kontakt z rodzicami, 

e. współpracę z wychowawcami klas, 

f. współpracę z pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką, 

g. organizowanie wyżywienia, 

h. pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, 

9) Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań poprzez: 

a. prowadzenie różnych form zajęć świetlicowych (umysłowe, rekreacyjne, 

plastyczne, umuzykalniające), 

b. możliwość wypowiadania się słowem, gestem, muzyką, 
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c. kierowanie wybitnie uzdolnionych uczniów do szkolnych kół zainteresowań, 

d. prezentowanie indywidualnych zdolności uczniów, podczas apeli, festynów itp., 

e. podział w konkursach organizowanych w świetlicy, 

f. możliwość korzystania w świetlicy z komputerów./o ile jest taka możliwość/. 

10) Przyzwyczajanie dzieci do dokładnego, systematycznego i samodzielnego odrabiania 

lekcji: 

a. zorganizowanie odpowiedniego miejsca do odrabiania lekcji, 

b. ustalenie stałych godzin na naukę własną, 

c. zapoznanie ze sposobami uczenia się, 

d. pomoc dzieciom z trudnościami w nauce, 

e. organizowanie pomocy koleżeńskiej, 

f. wyrabianie nawyku porządku w tornistrze, dbałość o książki i zeszyty, 

g. wdrażanie do samodzielnego zdobywania wiedzy, 

h. wyrabianie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji (książki, 

słowniki, czasopisma, radio, telewizja). 

11)  Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci poprzez. 

a. czynny odpoczynek - zajęcia ruchowe w formie zabaw, 

b. hartowanie - prowadzenie zabaw, gier, wycieczek latem i zimą na świeżym 

powietrzu, 

c. kształtowanie prawidłowej postawy dziecka przy zabawie, grze i nauce, 

d. wyrabianie podstawowych nawyków higienicznych (czystość osobista, dbałość  

o sprzęt i pomieszczenia świetlicy), 

e. kształcenie cech psychometrycznych dzieci (szybkość, siła, zręczność, 

wytrzymałość) przy grach i zabawach, 

f.  wprowadzenie elementów gimnastyki korygującej wady postawy, 

g. prowadzenie zajęć specjalistycznych. 

12) Zorganizowanie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci nadpobudliwych  

i agresywnych: 

a. integracja grupy, wzajemne poznanie się, 

b. budowanie klimatu bezpieczeństwa, 

c. budowanie poczucia własnej wartości, 

d. ćwiczenia w prawidłowym komunikowaniu się, 

e. kształtowanie u wychowanków umiejętności radzenia sobie ze stresem, różnego 

rodzaju emocjami lub sytuacjami konfliktowymi bez agresji, 
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f. zapoznanie z technikami radzenia sobie ze stresem (elementy muzykoterapii, 

bajkoterapii, choreoterapii, techniki relaksacyjne). 

7. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa odrębny Regulamin Świetlicy 

Szkolnej.  

§ 9 

STOŁÓWKA DZIAŁAJĄCA W BUDYNKU SZKOŁY 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia obiadów w higienicznych warunkach, 

w stołówce szkolnej.  

2. Obiady przygotowuje i wydaje kuchnia prowadzona przez ajenta.  

3. Szczegółowe zasady funkcjonowania stołówki określa odrębny Regulamin Stołówki. 

4. Uczniowie korzystają ze stołówki za odpłatnością. 

5. Szkoła występuje do rady rodziców i innych instytucji i organizacji z prośbą o pokrycie 

w całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej 

sytuacji finansowej. 

 

§ 10 

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI DLA DZIECI 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE I 

ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM 

1. Szkoła organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności lub 

niedostosowanie społeczne. 

2. Szkoła organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych w 

integracji z uczniami pełnosprawnymi. W szkole mogą funkcjonować klasy z oddziałami 

integracyjnymi. 

3. Szkoła zapewnia: 

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

b. warunki do nauki i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów; 

c. zajęcia specjalistyczne; 

d. integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym; 

e. przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

4. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się 
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Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który określa: 

a. zakres i sposób dostosowania programu oraz wymagań edukacyjnych 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich 

metod i form pracy z uczniem; 

b. zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia  

z uczniami ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia; 

c. formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej               

oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 

d. działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi; 

e. zajęcia rewalidacyjne; 

f. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia; 

g. rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju 

niepełnosprawności ucznia. 

5. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia  

z uczniem. 

6. Szczegółowe zasady pracy zespołu, reguły dotyczące tworzenia Indywidualnego 

programu edukacyjno-terapeutycznego i Arkusza wielospecjalistycznej oceny 

funkcjonowania ucznia, kwalifikacje nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne 

określają Procedury organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. 

§  11 

ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO  

SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO 

1. Doradztwo zawodowe prowadzone w placówce ma na celu umożliwienie uczniowi:  

a. zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego siebie i własnych 

predyspozycji zawodowych, 

b. poznanie zawodów i stanowisk pracy, rynku pracy oraz procesów na nim 

zachodzących i praw nim rządzących, 

c. właściwe przygotowanie się do roli pracownika, czyli zdobycie wiedzy i umiejętności 

związanych z poruszaniem się po rynku pracy,  
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d. poznanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami 

rynku pracy i własnymi predyspozycjami zawodowymi,  

e. zaplanowanie własnej kariery edukacyjno – zawodowej.  

2. Doradztwo edukacyjno -zawodowe w szkole realizowane jest przez wszystkich członków 

rady pedagogicznej, a w szczególności przez wychowawców i pedagoga, przy 

współpracy rodziców oraz placówek, instytucji i zakładów pracy, np. poradni 

psychologiczno – pedagogicznych, urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, 

przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców.  

3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole jest realizowane na podstawie 

przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczniów za pośrednictwem wielu zróżnicowanych 

działań, np. zajęcia lekcyjne, zajęcia edukacyjne z doradcą zawodowym, warsztaty, 

wycieczki zawodoznawcze, targi edukacyjne i pracy, spotkania z przedstawicielami 

zawodów, przedstawicielami szkół i uczelni, absolwentami, praktyki, wolontariat.  

4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole powinno uwzględniać treści związane z:  

a. poznawaniem różnych zawodów i ścieżek edukacyjnych,  

b. diagnozowaniem własnych predyspozycji i preferencji zawodowych – 

zainteresowań, uzdolnień, mocnych i słabych stron, cech osobowości, ograniczeń 

zdrowotnych itp., 

c. konfrontowaniem własnych możliwości i osiągnięć z wymaganiami szkół  

i pracodawców,  

d. planowaniem własnej kariery edukacyjno – zawodowej,  

e. analizą potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym 

i międzynarodowym rynku pracy,  

f. radzeniem sobie w sytuacjach trudnych związanych z aktywnością zawodową,                        

np. poszukiwanie pierwszego zatrudnienia, bezrobocie, ograniczenia zdrowotne, 

zmiana zawodu,  

g. uzyskiwaniem podstawowych i dodatkowych kwalifikacji, również poza systemem 

oświatowym,  

h. rozwijaniem umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji. 

5. Koordynatorem doradztwa zawodowego w szkole  jest nauczyciel doradca zawodowy 

powołany przez dyrektora szkoły. 

6. Zadaniem koordynatora jest planowanie działalności informacyjno – doradczej  

prowadzonej przez szkołę we współpracy z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia 

z zakresu doradztwa zawodowego. 
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7. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w oparciu o program 

przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczonego do użytku przez 

dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

8. Doradztwo zawodowe w szkole jest prowadzone w klasach VII i VIII w wymiarze  po 10 

godzin minimum w każdej klasie. 

9. Zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I – III wkomponowane są  w proces 

realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej. Działania  realizowane są na 

podstawie programu nauczania – uczenia się dla pierwszego etapu kształcenia się – 

edukacji wczesnoszkolnej.   

 

§ 12 

ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA  

Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ 

1. W celu lepszego wspomagania uczniów szkoła współpracuje z poradniami 

psychologiczno – pedagogicznymi. Współpraca ta polega w szczególności na :  

a. dokonywaniu diagnozy psychologiczno – pedagogicznej uczniów na wniosek 

rodziców; 

b.  pomocy nauczycielom w opracowaniu indywidualnych programów edukacyjno- 

terapeutycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

c. informowaniu szkoły i rodziców o formach pracy post diagnostycznej i kwalifikacja 

uczniów i rodzin do tych form (np. terapia indywidualna, terapia rodzinna, trening 

interpersonalny, reedukacja,  zajęcia ogólnorozwijające, trening twórczego myślenia);  

d. organizowaniu doradztwa specjalistycznego dla nauczycieli; wsparcia merytorycznego 

dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole; 

e. wskazywaniu optymalnych form opieki i pomocy psychologicznej; 

f.  wspieraniu szkoły w działaniach profilaktycznych; 

g. udzielaniu rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 
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§13 

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA  

POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 

1. Szkoła udziela pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom, ich rodzicom                                            

i nauczycielom. 

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno–pedagogicznej są bezpłatne,  

a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach jest dobrowolny. 

3. Udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu  

i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz na 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, a także czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole. 

4. Celem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wspieranie potencjału 

rozwojowego ucznia i stwarzanie mu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa       

w życiu szkoły i w środowisku społecznym. 

5. Potrzeba objęcia ucznia pomocą  psychologiczno- pedagogiczną wynika w szczególności; 

a. z niepełnosprawności; 

b. z niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem; 

c. z zaburzeń zachowania i emocji; 

d. ze szczególnych uzdolnień; 

e. ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

f. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

g. z choroby przewlekłej; 

h. z sytuacji kryzysowych i traumatycznych; 

i. z niepowodzeń edukacyjnych, z zaniedbań środowiskowych; 

j. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska kulturowego. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z  uczniem 

oraz w formie: 

a. zajęć rozwijających uzdolnienia; 

b. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

c. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 
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d.  zajęć specjalistycznych: zajęć korekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno–społeczne; 

e. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

f. porad, konsultacji i warsztatów. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

8. Pomocy psychologiczno–pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści. 

9. Wychowawca oddziału: 

a. informuje nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem; 

b. we współpracy z nauczycielami i specjalistami planuje i koordynuje udzielanie 

uczniowi pomocy psychologiczno–pedagogicznej; 

c. informuje rodziców o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

10. Dyrektor szkoły ustala formy udzielania pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane oraz informuje pisemnie 

rodziców ucznia o ustalonych formach, okresie udzielania pomocy i wymiarze godzin. 

11. Wychowanków i uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły obejmuje się obowiązkowym indywidualnym nauczaniem. 

12. Wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie  

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy obejmuje się kształceniem specjalnym. 

13. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor 

powołuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. Zespół ustala formy, okres udzielania pomocy  oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, a także zakres 

dostosowania wymagań edukacyjnych, rodzaj i zakres zintegrowanych działań 

nauczycieli i specjalistów, działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres 

współdziałania  z lokalnymi placówkami. 

14. Dyrektor szkoły informuje pisemnie rodziców ucznia posiadającego orzeczenie               

o ustalonych formach, okresie udzielania pomocy oraz wymiarze.  
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15. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego, 

uczniom, o których mowa w ust. 13 szkoła organizuje naukę, rewalidację oraz zapewnia 

specjalistyczną pomoc i  opiekę. 

16. Dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności                   

w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować 

wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają 

dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych 

organizuje się zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

17. W uzasadnionych przypadkach w oddziałach klas I-III w szkole podstawowej może być 

zatrudniona dodatkowa kadra zapewniająca uczniom indywidualne wsparcie. 

18. Nauczyciele udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację 

zgodnie z  obowiązującymi przepisami. 

19. Udzielając pomocy, szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną                

i poradniami  specjalistycznymi. 

20. Szczegółowe zasady udzielania  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  zawarte  są  

w Procedurach organizowania i udzielania pomocy psychologicznej wychowankom, 

uczniom Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim. 

§14 

ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA  Z INSTYTUCJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA 

RZECZ RODZINY, DZIECI I MŁODZIEŻY 

Szkoła współpracuje z Wydziałem Policji d.s. Nieletnich, Strażą Miejską, Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rodzinnym. Współpraca szkoły z wymienionymi 

służbami polega  w szczególności na: 

a. pomocy służb w diagnozowaniu środowiska rodzinnego uczniów; 

b.  prowadzeniu działań profilaktycznych; 

c. podejmowaniu działań w kierunku poprawy bezpieczeństwa uczniów w szkole, 

w drodze do szkoły i ze szkoły; 

d. pomocy prawnej; 

e.  organizowaniu wspólnych przedsięwzięć dla szkoły i środowiska; 
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f. współpracy w sytuacjach kryzysowych, w jakich znalazły się rodziny uczniów; 

g.  organizowaniu pomocy materialnej dla uczniów. 

 

§ 15 

INNE FORMY POMOCY ŚWIADCZONE UCZNIOM PRZEZ SZKOŁĘ 

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

pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

materialnej.  

2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor. 

3. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 

4. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: 

a. stypendium za wyniki w nauce, 

b. stypendium za osiągnięcia sportowe. 

5. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który uzyskał wysoką średnią 

ocen w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium oraz 

otrzymał ocenę klasyfikacyjną zachowania co najmniej  dobrą. 

6. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom pierwszego etapu 

edukacyjnego oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia w danym 

roku szkolnym pierwszego okresu nauki. 

7. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniowi, który uzyskał wybitne 

osiągnięcia i otrzymał ocenę klasyfikacyjną zachowania co najmniej dobrą.  

8. Uczeń może otrzymać w danym okresie nauki tylko jeden rodzaj stypendium. W 

przypadku gdy kwalifikuje się zarówno do stypendium za wyniki w nauce jak i za 

osiągnięcia sportowe uczeń ma prawo wybrać rodzaj stypendium. 

 

§ 16 

ZADANIA W OBSZARZE DYDAKTYKI I SPOSÓB ICH REALIZACJI 

1. Szkoła realizuje zadania dydaktyczno – wychowawcze poprzez: 

a. zorganizowanie kształcenia zgodnie z ramowym planem nauczania; 

b. dostosowanie metod  i  organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów; 

c. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych umożliwiających uczniom rozwijanie 

zainteresowań; 
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d. inspirowanie ucznia do samodzielnej pracy i przestrzeganie zasady indywidualizacji 

wymagań; 

e. przygotowanie uczniów do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach, 

przeglądach artystycznych, festiwalach, zawodach sportowych; 

f. promocję czytelnictwa, włączenie biblioteki szkolnej oraz technologii informacyjnej  

i  komunikacyjnej do procesu edukacyjnego; 

g. zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i 

nauczycielom; 

h. realizację projektów edukacyjnych; 

i. organizowanie wycieczek dydaktycznych, krajoznawczo–turystycznych i warsztatów 

tematycznych; 

j. dokumentowanie procesu dydaktycznego; 

k. stosowanie nowoczesnych      pomocy naukowych; 

2. Szkoła prowadzi ewaluację swojej pracy i systematycznie diagnozuje osiągnięcia 

uczniów, a ustalone wnioski wykorzystuje do doskonalenia pracy szkoły. 

3. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów              

i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga 

wnioski z realizacji celów i zadań szkoły. 

 

§ 17 

ZADANIA W OBSZARZE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI  

ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI 

1. Szkoła wspomaga rodzinę w pełnieniu jej funkcji wychowawczych. 

2. Szkoła ukierunkowuje proces wychowawczy na wartości, które wyznaczają cele 

wychowania. 

3. W realizowanym procesie dydaktyczno–wychowawczym szkoła podejmuje działania 

związane z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania 

postaci i wydarzeń z przeszłości. 

4. Cele i zadania wychowawcze realizowane są w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym, 

w szczególności poprzez: 

a. wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 



41 
 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 

b. organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  

z zachowaniem zasad higieny psychicznej; 

c. organizowanie różnorodnych form pracy wychowawczej – umożliwienie młodzieży 

prowadzenia  działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i charytatywnej zgodnie  

z możliwościami organizacyjnymi szkoły; 

d. kształtowanie postaw patriotycznych, organizowanie imprez szkolnych  

i środowiskowych związanych z wydarzeniami patriotycznymi i tradycją lokalną; 

e. wskazywanie uczniom alternatywy dla zagrożeń społecznych; 

f. prowadzenie porad i konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i uczniów; 

g. współpracę z organizacjami charytatywnymi oraz instytucjami opiekuńczo-

wychowawczymi; 

h. realizację zadań na zasadach wolontariatu; 

i. promowanie i prezentowanie dorobku szkoły. 

5. Rada pedagogiczna, wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice dostosowują 

swoje działania wychowawcze do zapisów Programu wychowawczo-profilaktycznego 

Szkoły. 

6. Sposób realizacji zadań profilaktyki obejmuje m.in.: 

a. rozpoznawanie zagrożeń; 

b. prowadzenie działań eliminujących występujące zagrożenia; 

c. zapobieganie występowaniu zagrożeń; 

d. uczenie umiejętności reagowania na zagrożenia. 

7. Szczegółowy zakres i sposób realizowanych zadań z zakresu wychowania i profilaktyki 

określone są w Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły. 

 

§ 18 

ZADANIA W OBSZARZE OPIEKI I SPOSÓB ICH REALIZACJI  

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych         

przez  szkołę możliwości organizacyjnych  i finansowych. 

2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na ścisłym respektowaniu 

obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz 

sprawowaniu indywidualnej opieki nad potrzebującymi takiej opieki uczniami. 
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3. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów na zajęciach organizowanych 

przez szkołę są: dyrektor, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Opieka ta ma charakter 

ciągły i obejmuje okres od przybycia ucznia do szkoły do zakończenia zajęć. 

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

pozalekcyjnych opiekę zapewniają nauczyciele prowadzący te zajęcia. 

5. Opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych i przed rozpoczęciem zajęć 

sprawują nauczyciele pełniący dyżury. 

6. Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich określa Regulamin dyżurów. 

7. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek, 

biwaków organizowanych przez szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz za zgodą 

Dyrektora inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice. 

8. Szczegółowe zasady organizacji wycieczek, biwaków oraz obowiązki kierownika  

i opiekunów określa Regulamin organizacji wycieczek szkolnych. 

9. W klasach I–III – wymagane jest oświadczenie rodziców o odbiorze dziecka przez 

rodziców lub inne osoby (maksymalnie 4) wskazane w oświadczeniu. Możliwy jest 

również samodzielny powrót dziecka (ukończony 7 rok życia) ze szkoły do domu za 

pisemną zgodą rodziców uwzględniający całkowitą odpowiedzialność rodziców za 

dziecko. 

 

§19 

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI  

W ZAKRESIE NAUCZANIA, WYCHOWANIA, OPIEKI I PROFILAKTYKI 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania 

i profilaktyki w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko 

oraz określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.  

2. Współpraca szkoły z rodzicami odbywa się poprzez indywidualne konsultacje, zebrania 

klasowe, zebrania ogólne oraz zebrania rady rodziców.  

3. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy 

wychowawcze organizowane są w szkole na podstawie harmonogramu opracowanego na 

początku danego roku szkolnego, a także na wniosek rodziców lub nauczycieli.  

4. Rodzice mają prawo do:  
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a. zapoznania się z programem nauczania oraz zadaniami wynikającymi z programu 

rozwoju szkoły i planów pracy w danym oddziale;  

b. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;  

c. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa szkolnego 

w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania 

dziecku pomocy;  

d. składania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji 

pracy szkoły;  

e. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły organowi prowadzącemu 

i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – radę 

rodziców; 

f. współdecydowania w sprawach szkoły oraz angażowania się i uczestnictwa                    

w podejmowanych działaniach; 

g. wyrażenia zgody na wykorzystanie i przetwarzanie wizerunku dziecka lub do odmowy 

wyrażenia takiej zgody. 

5.  Rodzice mają obowiązek: 

a) przestrzegać zasad funkcjonowania szkoły zawartych w dokumentach szkoły: 

Statucie, Programie Wychowawczym, Zasadach Oceniania oraz wszelkich ustaleń 

dotyczących spraw bezpieczeństwa i porządku obowiązujących na terenie szkoły; 

winni także wymagać przestrzegania przez dziecko tych zasad i wspierać je w tym; 

b) respektować postanowienia rady pedagogicznej i dyrekcji szkoły; 

c) motywować dziecko do rzetelnej nauki, wywiązywania się z obowiązków i do pełnego 

wykorzystania swoich możliwości; 

d) uczestniczyć w zebraniach i wywiadówkach, a także przychodzić na spotkania 

indywidualne na zaproszenie dyrektora, wychowawcy, nauczyciela przedmiotu      

bądź pedagoga szkolnego; miejsce i czas spotkań z rodzicami wyznacza szkoła 

w porozumieniu z rodzicami; w przypadku nieobecności, z ważnych przyczyn, rodzic 

powinien skontaktować się z wychowawcą klasy; 

e) na bieżąco i systematycznie kontrolować postępy edukacyjne, frekwencję swojego 

dziecka, czytać korespondencję, uwagi i informacje przekazywane za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego; 

f) usprawiedliwiać nieobecność dziecka na zajęciach lekcyjnych, z podaniem daty 

nieobecności, w ciągu 14 dni od powrotu do szkoły – pisemnie lub osobiście,               
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a w przypadku nieobecności dłuższej niż 5 dni poinformować wychowawcę 

telefonicznie lub poprzez wiadomość na dzienniku elektronicznym; 

g) umożliwić dziecku naukę zgodnie z kalendarzem roku szkolnego; 

h) dopilnować punktualnego przyjścia dziecka na zajęcia szkolne oraz w przypadku 

dzieci młodszych punktualnego odbierania dziecka po zajęciach; 

i) przestrzegać godzin pracy świetlicy szkolnej; 

j) zapewnić dziecku strój szkolny, w tym właściwe obuwie zmienne, czyli trampki, 

tenisówki lub obuwie miękkie oraz strój na zajęcia z wychowania fizycznego i zadbać, 

aby dziecko było ubrane stosownie do okoliczności i warunków pogodowych; 

k) respektować ustalone przez szkołę zasady opuszczania przez dziecko terenu szkoły; 

l) odpowiadać materialnie za szkody wyrządzone w mieniu szkoły i innych osób 

przez swoje dzieci; 

m)  przedłożyć wychowawcy klasy oświadczenie o odbiorze dziecka przez rodziców      

lub inne osoby wskazane w oświadczeniu. Możliwy jest również samodzielny powrót 

dziecka (ukończony 7 rok życia) za pisemną zgodą rodziców, uwzględniający 

całkowitą odpowiedzialność rodziców za dziecko, 

n) Umożliwić ustalenie swojej tożsamości na prośbę pracownika szkoły.  

6. Rodzice i nauczyciele mają prawo ustalić w danym oddziale dodatkowo inne formy 

i zasady wzajemnych kontaktów celem wymiany informacji o dziecku (uczniu). 

Spotkania z rodzicami nie mogą odbywać się w czasie zajęć dydaktycznych nauczyciela. 

7. Szkoła udziela informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów wyłącznie 

rodzicom lub osobom upoważnionym przez nich. Upoważnienie przekazywane 

jest wychowawcy klasy lub dyrektorowi.  

8. Szkoła oczekuje, że w razie potrzeby rodzice skorzystają ze specjalistycznej pomocy 

pozaszkolnej w zakresie diagnozowania problemów dziecka. 
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ROZDZIAŁ 5 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 1 

1. Zasady zatrudniania pracowników szkoły określają odrębne przepisy.  

2. Liczbę pracowników szkoły ustala dyrektor w oparciu o zatwierdzony przez organ 

prowadzący arkusz organizacyjny.  

3. Szczegółowe zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników szkoły określa 

dyrektor. 

§ 2 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI 

1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

2. Wicedyrektor szkoły działa w ramach przydzielonego przez dyrektora szkoły zakresu 

obowiązków. 

3.  W czasie, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zastępstwo 

wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.  

4. Do ogólnego zakresu zadań nauczycieli należy: 

1) realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi 

funkcjami szkoły; 

2) planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej, przygotowanie rozkładów materiału; 

3) kształcenie  i wychowywanie  młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 

każdego człowieka; 

4) kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, 

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

5) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny,   

respektowanie w pełnym zakresie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów, ujętych w rozdziale 6 - „Ocenianie wewnątrzszkolne,” 

6) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; dostosowywanie 

wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się 

potwierdzone opinią poradni; 
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7)  udzielanie  pomocy  w  przezwyciężaniu  niepowodzeń  szkolnych  uczniom  tego 

potrzebującym; 

8)  dostosowanie  metody  pracy  do  zdolności  percepcyjnych uczniów; 

9) wdrażanie uczniów  do  dbania o  zdrowie i higienę osobistą oraz do przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą; 

10)  występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie 

pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

11)  sprawowanie  opieki  nad uczniami w czasie wycieczek szkolnych zgodnie  

z Regulaminem  organizowania wycieczek szkolnych; 

12) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, terminowe  

dokonywanie wpisów do  dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów; 

13)  przestrzeganie  tajemnicy  służbowej i ochrony danych osobowych  uczniów i  

rodziców; 

14)  przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywnie pełnić wyznaczone dyżury, punktualnie 

rozpoczynać i kończyć zajęcia; 

15) reagowanie na wszelkie dostrzeżone zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich 

bezpieczeństwa; 

16) zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona 

przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na 

terenie szkoły; 

17) przedstawienie programu nauczania i proponowanie podręczników obowiązujących 

uczniów;  

18) dokonywanie właściwego doboru metod, form organizacyjnych i środków 

dydaktycznych w nauczaniu przydzielonych zajęć edukacyjnych; 

19) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno–wychowawczej zgodnie  

z obowiązującym programem oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;  

20) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;  

21) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie 

potrzeb rozwojowych uczniów oraz dokumentowanie tych obserwacji;  

22) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;  

23) przygotowywanie szczegółowych kryteriów oceniania nauczanego przedmiotu;  

24) ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole  

i poza jej terenem w czasie wycieczek itp.; 

25) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych  
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oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzeganie  przepisów bhp i zarządzeń 

dyrektora szkoły w tym zakresie; 

26) współpracowanie ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – 

pedagogiczną, zdrowotną itp.;  

27) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich 

kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach 

doskonalenia zawodowego;  

28) troszczenie się o estetykę pomieszczeń;  

29) eliminowanie przyczyn niepowodzeń uczniów;  

30) wnioskowanie o przyznanie pomocy finansowej dla ucznia będącego w trudnej 

sytuacji rodzinnej bądź finansowej, przeznaczonej na cel związany z zadaniami klasy 

(wycieczki, wyjścia do kina, teatru itp.) ze środków zgromadzonych przez radę 

rodziców lub innych sponsorów szkoły.   

31) kontrolowanie obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie 

informowanie wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności, 

32) wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju, 

33) troszczenie się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły, 

34) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania uczniów 

z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających                        

w szczególności z realizowanego programu nauczania i uzyskiwania informacji 

dotyczących danego ucznia, jego zachowania i rozwoju;  

35) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 

i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami i poleceniami dyrektora; 

36) realizowanie zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;  

37) czynne uczestniczenie w pracach rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień 

i uchwał;  

38) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,  

kulturalnym lub rekreacyjno –sportowym;  

39) znajomość i przestrzeganie przepisów ogólnych obowiązujących w szkole 

oraz przepisów BHP i ppoż., obowiązków wynikających z zakresu zajmowanego 

stanowiska lub dotyczących wykonywanej pracy;  

40)  realizowanie wszystkich zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej 

działalności szkoły; 

41) postępowanie zgodne z regulaminem pracy, a szczególnie: terminowe poddawanie 
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się badaniom okresowym, odbywanie szkoleń okresowych w zakresie bhp i p.poż., 

przestrzeganie dyscypliny pracy; 

42) aktywne pełnienie dyżurów zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

3. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich uczniów i utrzymuje kontakt  

z ich rodzicami w celu:  

a. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;  

b. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci; 

c. włączenia ich w działalność szkoły; 

4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

ze strony dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek 

i instytucji naukowo oświatowych. 

5. Do zadań nauczyciela należy:  

a. realizować podstawę programową nauczanego przedmiotu, 

b. realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, 

c. efektywnie realizować przyjęty program nauczania, 

d. właściwie organizować proces nauczania, 

e. oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem 

oceniania, 

f. dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy. 

 

§ 3 

ZADANIA ZESPOŁU NAUCZYCIELI UCZĄCYCH W DANYM ODDZIALE  

1. Wychowawca wraz ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w danym oddziale tworzą 

zespół nauczycieli uczących w danym oddziale. 

2. Pracą zespołu nauczycieli kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący 

zespołu -  wychowawca oddziału. 

3. 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. 

4. Cele i zadania zespołu nauczycieli uczących w oddziale obejmują: 

a. analizę sytuacji dydaktycznej i wychowawczej w oddziale, wspólne podejmowanie 

działań prowadzących do optymalnego rozwoju uczniów; 

b. wymianę doświadczeń dotyczących organizacji procesu dydaktycznego  
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i wychowawczego, ustalanie form i metod pracy z uczniami oraz ich rodzicami; 

c. ustalanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb; 

d. przedstawianie dyrektorowi szkoły propozycji podręcznika do zajęć edukacyjnych 

oddziałów klas I–VIII  

e. integrowanie treści międzyprzedmiotowych; 

f. opracowywanie sposobu pomocy uczniom, dla których na podstawie pisemnej opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, należy 

dostosować wymagania edukacyjne z powodu stwierdzonych specyficznych 

trudności w uczeniu się lub deficytów rozwojowych uniemożliwiających  sprostanie  

wymaganiom  edukacyjnym  wynikającym z programu nauczania; 

g. otaczanie opieką uczniów mających problemy edukacyjne i uczniów szczególnie 

uzdolnionych – indywidualizowanie stawianych im zadań; 

h. prowadzenie analizy frekwencji w celu zminimalizowania absencji szkolnej; 

i. doskonalenie swojej pracy poprzez wymianę doświadczeń, prowadzenie zajęć 

otwartych, lekcji koleżeńskich, opracowywanie narzędzi badawczych; 

j. przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji uczniów w zespole 

klasowym. 

 

§ 4 

ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY 

 Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 

uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 

1. Do zadań wychowawcy klasy należy:  

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

oraz przygotowanie do  życia w rodzinie i w społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, 

4)  kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości, 

tolerancji i wzajemnego szacunku. 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań:  
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1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

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

a. różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,  

b. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 

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

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

którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to 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 dzieci, 

b. współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec 

młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, 

c.  włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły; 

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą i innymi specjalistami 

świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także 

zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, 

6) organizuje pomoc uczniom, którzy opuścili zajęcia szkolne i mają trudności  

w uzupełnieniu materiału nauczania, 

7) ustala śródroczną  i  roczną ocenę  zachowania uczniów   w    oparciu  o  określone  kryteria, 

8) współdziała w organizowaniu poradnictwa z zakresu doradztwa zawodowego  

w klasach VIII. 

3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez: 

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły, 

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym 

szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania, 

3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną 

na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego, 

4) kształtowanie osobowości ucznia, 

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, 

pielęgniarką, 

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej, 

7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo, 

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego  
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            możliwościami i zainteresowaniami, 

9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn 

absencji,  

10) egzekwowanie obowiązku szkolnego, 

11) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia, 

12) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych 

formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych, 

13) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami, 

14) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, 

czystość na terenie klasy, szkoły, osiedla, 

15) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie 

przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków 

zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem 

szkolnym i rodzicami ucznia, 

16) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych 

działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, 

17) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia                       

oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią, 

18) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, 

śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach 

zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach 

szkolnych, problemach wychowawczych, 

19) systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej Zarządzeniami 

dyrektora szkoły, 

20) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współprac z zespołem 

wychowawczym – programu wychowawczo–profilaktycznego szkoły, planu 

wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, 

harmonogramu imprez klasowych i szkolnych, 

21) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów. 

4. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, organizuje zebrania nie rzadziej niż 

trzy razy w roku oraz spotkania indywidualne – w miarę potrzeb. 

5. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej               

i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji 
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szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno–pedagogicznej, zespołów 

wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę. 

6. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły. 

7. Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 7 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana 

wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.  

8. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem 

samorządu klasowego i klasowej rady rodziców. 

9. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, 

którego decyzja jest ostateczna. 

 

§ 5 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA  

I NAUCZYCIELI SPECJALISTÓW 

1. Zakres zadań bibliotekarzy: 

a. opracowywanie regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni;  

b. udostępnianie książek i innych źródeł informacji;  

c. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;  

d. prowadzenie katalogu alfabetycznego i UKD; 

e. prowadzenie ewidencji użytkowników;  

f. określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności 

biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach;  

g. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie 

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;  

h. organizowanie konkursów czytelniczych;  

i. podejmowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;  

j. przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych 

klas;  

k. prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej;  

l. zakup i oprawa książek;  

m. współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami;  

n. współpraca z innymi bibliotekami w zakresie organizacji i udziału uczniów  

w spektaklach teatralnych, spotkaniach z pisarzami i warsztatach edukacyjnych; 
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o. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania  

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

p. udział w realizacji zadań dydaktyczno  – wychowawczych szkoły poprzez współpracę     

z wychowawcami oddziałów, nauczycielami przedmiotów i rodzicami; 

q. współpracę z rodzicami w zakresie popularyzacji czytelnictwa; 

r. gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu 

ewidencji materiałów bibliotecznych; 

s. gromadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie podręczników, materiałów 

edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych uczniom zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem ewidencjonowania  

i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

uczniom szkoły. 

Bibliotekarz prowadzi dokumentację wg obowiązujących przepisów. 

2. Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy w szczególności: 

a. diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów, określanie mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań     i uzdolnień uczniów; 

b. diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, barier i ograniczeń 

utrudniających uczniom pełne uczestnictwo w życiu szkoły; 

c. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów  

    wychowawczych; 

d. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb; 

e. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów    

i wychowanków; współrealizowanie zadań zawartych w Programie wychowawczo- 

profilaktycznym; 

f. wspieranie uczniów i wychowanków w rozwiązywaniu problemów powstających na 

tle: konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych, zaburzeń rozwojowych i innych; 

g. prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

h. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień  uczniów; 

i. wspieranie rodziców i nauczycieli poprzez pośrednictwo w kontaktach z Poradnią 
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Psychologiczno-Pedagogiczną i udzielanie porad pedagogicznych; 

j. wspieranie nauczycieli i wychowawców w diagnozowaniu indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, określaniu 

mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz udzielaniu 

pomocy psychologiczno–pedagogicznej. 

k. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym uczniów; 

3. Do zadań logopedy szkolnego należy w szczególności: 

a) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 

b) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i 

nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

d) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

e) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 

f) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności: 

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi 

specjalistami, rodzicami oraz uczniami w: 

a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie 

zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i placówki 

oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 

2022 r. poz. 975 i 1079), 
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b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki,  

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,  

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia;  

e) współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b 

ust. 7 pkt 2 ustawy, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

2) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia  

i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki,  

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,  

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,  

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;  

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów  

     i nauczycielom;  

4) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za       

     organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkoły lub placówki w zakresie zadań określonych w pkt 1) – 5) . 

Wymienieni specjaliści prowadzą dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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§ 6 

ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 

1. W celu prawidłowego funkcjonowania szkoły zatrudnia się pracowników administracji 

i obsługi.  

2. Do ogólnego zakresu zadań pracowników administracji i obsługi należy:  

1) znajomość i przestrzeganie przepisów ogólnych obowiązujących w szkole 

oraz przepisów BHP i ppoż., obowiązków wynikających z zakresu zajmowanego 

stanowiska  lub dotyczących wykonywanej pracy;  

2) przestrzeganie obowiązujących norm prawnych i społecznych zasad porządkowych      

oraz poleceń i wymagań stawianych przez dyrektora;  

3) sumienne i terminowe wykonywanie zadań;  

4) zachowanie drogi służbowej przy wykonywaniu zleconych zadań;  

5) przestrzeganie zasad dobrego współżycia oraz dbałość o właściwe stosunki 

międzyludzkie w środowisku pracy;  

6) wnikliwe, bezstronne i uprzejme obsługiwanie interesantów;  

7) podnoszenie kwalifikacji drogą samokształcenia;  

8) udzielanie uczniom pomocy na terenie należącym do szkoły w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa; 

9)  wspieranie nauczycieli w działaniach, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

uczniom w czasie ich pobytu na terenie  szkoły w szczególności:  

a. reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów, stanowiące 

zagrożenie ich bezpieczeństwa i powiadamiać o zaistniałym fakcie nauczyciela 

dyżurującego lub dyrektora szkoły;  

b. zwracać  na osoby postronne wchodzące na teren szkoły;  

c. zawiadamiać dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących 

znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów. 

3. Organizację, porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników 

niepedagogicznych określa Regulamin pracy. 

4. Zasady zatrudniania, w tym nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy 

pracowników niepedagogicznych oraz ich prawa i obowiązki określają odrębne przepisy. 
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§ 7 

ZADANIA ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA UCZNIOM. 

SPOSOBY I FORMY WYKONYWANIA ZADAŃ ZWIĄZANYCH  

Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA UCZNIOM. 

1.  Dyrektor szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne 

i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej 

budynkiem. 

2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę i pełne bezpieczeństwo pod względem fizycznym 

i psychicznym w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie oraz poza 

terenem szkoły.  

3. W trakcie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych i imprez 

szkolnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 

Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania dyrektora o każdym wypadku, 

mającym miejsce podczas zajęć.  

4. Podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie  i bezpieczeństwo 

uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych – 

kierownik wycieczki wraz z opiekunami.  

5. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, 

w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według ustalanego harmonogramu.  

6. Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury w obiektach sportowych.  

7. Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel pełniący zastępstwo.  

8. W swoim zakresie czynności, każdy pracownik szkoły posiada szczegółowy zapis 

o zakresie odpowiedzialności związanej z określonym stanowiskiem pracy.  

9. W szkole nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez 

zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.  

10. Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia 

poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadza fachową pomoc medyczną 

i w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz zawiadamia 

dyrektora szkoły. 

11. W przypadku złego samopoczucia ucznia jest powiadamiany jego rodzic. Uczeń 

pozostaje pod opieką pracowników szkoły do czasu przybycia po niego rodzica. 

12. Podczas lekcji i przerw uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły bez zgody 

nauczyciela. 
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13. Osoba wchodząca do szkoły na prośbę pracownika szkoły ma obowiązek przedstawić się 

i poinformować o celu swojej wizyty, a w przypadkach szczególnych może 

być poproszona o umożliwienie ustalenia tożsamości. 

14. Uczniowie mają zakaz wychodzenia ze szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych zgodnie 

z planem lekcji na dany dzień bez zgody osoby odpowiedzialnej za ich wyjście. 

15. Uczeń może opuścić szkołę w szczególnych sytuacjach przed zakończeniem zajęć 

po okazaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodzica osobie dyżurującej przy wejściu 

lub wyrażeniu zgody na opuszczenie budynku przez wychowawcę lub dyrekcję szkoły. 

16. Po samowolnym, świadomym opuszczeniu szkoły przez ucznia w skutek agresji 

w stosunku do osoby dyżurującej lub ucieczki w sposób niekontrolowany (ucieczka przez 

okno itp.) – szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ucznia. 

17. Jeżeli specyfika programu nauczania nie sprzeciwia się temu, w planie zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych uwzględnia się: 

a. potrzebę równomiernego obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

b. potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu; 

c. zasadę niełączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu. 

18. W szkole znajduje się w widocznym, dostępnym dla uczniów miejscu plan ewakuacji. 

19. Drogi ewakuacyjne oznaczone są w szkole w sposób wyraźny i trwały. 

20. Raz w roku, do końca listopada, przeprowadza się próbną ewakuację szkoły. 

21. Ciągi komunikacyjne oznakowane są zgodnie z przepisami. 

22. W szkole przeprowadza się kontrolę obiektów budowlanych i terenu szkolnego pod kątem 

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. 

Kontroli obiektów dokonuje zespół powołany przez dyrektora szkoły. 

23. Istniejące w szkole urządzenia wentylacyjne, grawitacyjne, elektryczne, gazowe 

podlegają okresowemu przeglądowi. 

24. W pomieszczeniach szkoły zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. 

25. Wyposażenie szkoły posiada odpowiednie atesty. 

26. Nauczyciele są przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa, postępowania ppoż. i higieny 

pracy (w tym udzielania pierwszej pomocy). 

27. Na pierwszych zajęciach nauczyciele omawiają z uczniami regulaminy pracowni i sali 

gimnastycznej. 

28. Na początku roku szkolnego, przed feriami zimowymi i letnimi, przed każdym wyjazdem na 

wycieczkę wychowawcy klas omawiają lub przypominają zasady bezpieczeństwa  

w szkole i poza nią. 
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29. W szkole omawiane są z uczniami przepisy ruchu drogowego, prowadzi się kształcenie 

komunikacyjne, przeprowadzane są egzaminy na kartę rowerową. 

30. W przypadku zaistnienia wypadku w szkole, niezwłocznie zapewnia się poszkodowanemu 

pierwszą pomoc i postępuje zgodnie z Procedurami postępowania w sytuacji zaistnienia 

wypadku w szkole. 

31. Budynek szkoły i teren szkolny jest objęty nadzorem kamer CCTV. 

32. Stoliki uczniowskie, krzesła i inne sprzęty szkolne dostosowane są do wzrostu uczniów  

i rodzaju pracy. 

33. Podczas zajęć na terenie szkoły: obowiązkowych, pozalekcyjnych i nadobowiązkowych 

opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia. 

34. Na lekcjach i zajęciach wychowania fizycznego za bezpieczeństwo oraz stan urządzeń 

sportowych i sprzętu odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia. 

35. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw odpowiadają nauczyciele pełniący dyżury 

zgodnie z Regulaminem dyżurów. 

36. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu i posiada zainstalowane i aktualizowane 

oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić 

zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów. 

 

§ 8 

ZADANIA ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO 

1. Zespół wychowawczy jest zespołem opiniodawczym rady pedagogicznej w zakresie 

spraw wychowawczych. 

2. W skład zespołu wychowawczego wchodzą: dyrektor, wychowawcy oddziałów 

klasowych, nauczyciele specjaliści, pedagog i psycholog, wraz z innymi osobami 

wskazanymi przez dyrektora.   

3. Celem pracy zespołu wychowawczego jest poszukiwanie oraz wypracowanie form  

i metod pracy, które  pomogą uczniowi, jego rodzinie  w rozwiązywaniu problemów 

związanych z wypełnianiem obowiązków szkolnych, wiekiem dorastania oraz  

w podejmowaniu właściwych decyzji w sytuacjach trudnych. 

4. Zadania zespołu wychowawczego: 

a. planowanie zadań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych Szkoły; 

b. koordynowanie i monitorowanie realizacji szkolnego Programu wychowawczego- 

profilaktycznego; 
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c. monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego uczniów, zwłaszcza uczniów 

mających problemy z wysoką  absencją; 

d. współpraca z pedagogiem szkolnym w celu ustalania zasad pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

e. omawianie trudnych sytuacji wychowawczych zaistniałych w szkole – diagnoza 

przyczyn, szukanie sposobów zapobiegania oraz rozwiązywanie bieżących 

problemów wychowawczych; 

f. monitorowanie i modyfikacja szczegółowych kryteriów oceny zachowania oraz 

procedur nagradzania i karania uczniów; 

g. czuwanie nad przestrzeganiem praw i obowiązków uczniów; 

h. współpraca z samorządem uczniowskim w zakresie realizacji Programu 

wychowawczo- profilaktycznego; 

i. wspieranie nauczycieli i rodziców w ich pracy wychowawczej poprzez tworzenie 

im możliwości wzbogacania wiedzy i umiejętności w zakresie wychowania, 

planowanie tematyki spotkań z rodzicami oraz tematyki szkoleniowych zebrań rady 

pedagogicznej; 

j. wymiana doświadczeń i doradztwo dotyczące sposobu realizacji pracy 

wychowawczej; 

k. współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, nauczycielami specjalistami, 

pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej, policją, lekarzem itp.; 

l. rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych  

i  psychofizycznych uczniów oraz wnioskowanie do dyrektora o udzielenie pomocy 

potrzebującym uczniom; 

§ 9 

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE I ZADANIOWE 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą 

zespoły przedmiotowe.  

2. W szkole są powołane zespoły przedmiotowe: 

a. zespół nauk humanistycznych 

b. zespół matematyczno – informatyczny 

c. zespół nauk przyrodniczych 

d. zespół wychowania fizycznego 

e. zespół języków obcych  

f. zespół edukacji wczesnoszkolnej 
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3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje jego przewodniczący powoływany przez  

dyrektora, na wniosek zespołu.  

4. Zespół przedmiotowy realizuje własne cele i zadania określone w planie pracy 

sporządzonym na dany rok szkolny, zgodnie z założeniami planu pracy szkoły.  

5. Do zadań zespołu przedmiotowego należy m.in.: 

a. opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć;  

b. stymulowanie rozwoju uczniów;  

c. opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania;  

d. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli doradztwa 

metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,  

e. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania,  

f. korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji    

w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników, 

g. doskonalenie metod pracy dydaktycznej; 

h. dostosowywanie treści programowych do zmieniającej się rzeczywistości społecznej; 

i. przestrzeganie procedur ewaluacji funkcjonujących w szkole programów nauczania; 

j. współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia; 

k. przeprowadzanie sprawdzianów ze wszystkich treści programowych; 

l. analizowanie wyników sprawdzianów, formułowanie wniosków z przeprowadzonej 

analizy; 

m. wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów  

z uwzględnieniem poziomów wymagań na poszczególne oceny oraz sposobów 

badania wyników nauczania; 

n. analizowanie wyników egzaminów zewnętrznych; 

o. analizowanie pojawiających się w szkole problemów edukacyjnych,  

p. realizowanie uchwał rady pedagogicznej. 

6. Dyrektor szkoły co roku powołuje zespoły zadaniowe do realizacji zadań wynikających  

z organizacji planu pracy szkoły oraz nadzoru. 
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ROZDZIAŁ 6 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 

§1 

WPROWADZENIE 

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów  nauczania. 

1. Wewnątrzszkolny system oceniania spełnia następujące funkcje: 

- informacyjną, 

- motywującą, 

- diagnozującą, 

- klasyfikacyjną, 

- wychowawczą. 

2. System oceniania jest: 

- sprawiedliwy, 

- jawny, 

- oparty na logicznych, czytelnych zadaniach, zgodnych z przyjętym programem 

i zasobem wiedzy dostarczanym przez nauczyciela w toku zajęć. 

 

§2 

CELE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

1. Obserwowanie rozwoju ucznia i diagnozowanie jego osiągnięć dydaktycznych. 

2. Dostarczanie informacji zwrotnych uczniowi i jego rodzicom. 

3. Uświadamianie oceny jako elementu rzeczywistości. 

4. Rozbudzanie motywacji uczenia się, wdrażanie do samooceny.  

5. Uczenie systematyczności, organizowanie uczenia się. 

6. Kształtowanie własnego wizerunku ucznia. 

7. Niwelowanie stresu, lęku, agresywnych zachowań. 

8. Psychiczne wzmacnianie ucznia, wskazywanie jego „mocnych” stron. 

9. Rozpoznawanie uzdolnień, zainteresowań, predyspozycji; pomoc w samodzielnym 

planowaniu własnego rozwoju. 
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10. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

11. W odniesieniu do edukacji zdalnej bieżące ocenianie z zajęć edukacyjnych ma na celu 

monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego 

osiągnięciach edukacyjnych, które pomagają w uczeniu się poprzez wskazanie, co 

uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

 

§3 

ORGANIZACJA  ROKU  SZKOLNEGO 

1. Rok szkolny podzielony jest na dwa okresy kończące się ustaleniem ocen 

klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych. 

2. Okres I trwa od pierwszego dnia nauki, a termin jego zakończenia jest zgodny z 

rozporządzeniem MEN. 

3. Klasyfikacje odbywają się dwa razy w roku: 

- po zaliczeniu I okresu, 

- przed zakończeniem roku szkolnego. 

 

§4 

SYSTEM  OCENIANIA  I  WYMAGAŃ  EDUKACYJNYCH  

ORAZ KLASYFIKACJA 

1. Wychowawca klasy zobowiązany jest w miesiącu wrześniu nowego roku szkolnego 

zapoznać rodziców z systemem oceniania wewnątrzszkolnego oraz regulaminem ocen  

z zachowania. 

2. Każdy rodzic i uczeń ma prawo zapoznać się w każdym momencie z dokumentami 

wymienionymi w §4 pkt. 1. u wychowawcy klasy lub na stronie internetowej szkoły. 

3. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do określenia wymagań edukacyjnych oraz kryteriów 

oceniania swojego przedmiotu na każdym poziomie edukacyjnym i poinformowania 

ucznia o wymaganiach edukacyjnych swojego przedmiotu w 1 tygodniu nauki, co 

stwierdza wpisem w dzienniku. 

4. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie,  

w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny. 
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4a. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne dla uczniów  

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi. 

5. Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek poinformować ucznia o sposobach sprawdzania 

postępów edukacyjnych. 

6. W czasie zagrożenia, gdy podstawa programowa będzie realizowana za pomocą zdalnego 

nauczania ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia będzie polegało na monitorowaniu 

jego wytworów pracy poprzez:  

a) zdjęcia lub filmiki z wykonanych zadań, 

b) rozmowy telefoniczne, videokonferencje,  

c) komunikację za pomocą dostępnych komunikatorów np. Messenger, 

d) karty  pracy, notatki, testy, kartkówki, sprawdziany odesłane  przez pocztę 

elektroniczną, sprawdziany online, 

e) zadania, ćwiczenia (w tym quizy) interaktywne realizowane poprzez platformy 

edukacyjne w ramach utworzonych klas lub na innych stronach www wskazanych przez 

nauczyciela 

7. Skala ocen oraz kryteria oceniania są zgodne z dotychczasowym Ocenianiem 

Wewnątrzszkolnym. 

8. Regulamin ocen z zachowania przedstawia wychowawca klasy na pierwszych godzinach 

do dyspozycji wychowawcy klasowego i stwierdza ten fakt wpisem w dzienniku zajęć 

lekcyjnych. 

9. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii publicznej (niepublicznej) poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej (i niepublicznej) poradni 

specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom. 

10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego albo 

indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  
 

11. Dla uczniów z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  nauczyciele 

przygotowują i wysyłają indywidualne zestawy zadań dostosowane do indywidualnych 

możliwości ucznia na podstawie IPET – u. 
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12. Uczniowie zwolnieni z drugiego języka obcego na podstawie opinii lub orzeczenia nie są 

objęci nauczaniem zdalnym z tego przedmiotu. 

13. Przy wystawianiu stopnia nauczyciel kieruje się następującymi kryteriami ogólnymi: 

- zakres i jakość wiadomości, 

- rozumienie materiału naukowego, 

- posługiwanie się nabytymi wiadomościami, 

- kultura przekazywania wiadomości.  

14. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy 

szczególnie brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się  

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

15.  Cząstkowe oceny mogą być (określa je nauczyciel w kryteriach oceniania swojego 

przedmiotu): 

- punktowe, 

- opisowe, 

- kartami ucznia, 

- literowe, 

- kartami samooceny, 

- inne. 

16.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

17.  Na prośbę ucznia lub jego rodzica nauczyciel ma obowiązek uzasadnić każdą ocenę 

cząstkową. 

18. Nauczyciel sprawdzający pracę pisemną, odpowiedź ustną powinien uwzględnić poniższe 

zasady ustalania ocen: 

 

Stopień ze sprawdzianu  Procent maksymalnej liczby punktów 

  

celujący  95 - 100 

bardzo dobry 85 – 94 

dobry 70 – 84 

dostateczny 46 – 69 

dopuszczający 30 – 45 

niedostateczny 0 - 29 
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19. Uczeń może mieć w tygodniu nie więcej niż trzy sprawdziany i nie więcej niż jeden 

dziennie. Przez sprawdzian wiedzy i umiejętności rozumie się formę sprawdzania 

obejmującą zakres programowy co najmniej 4 jednostek lekcyjnych. 

20.  Nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia o sprawdzianie na 1 tydzień przed 

planowanym jego terminem i parafować to wpisem w dzienniku lekcyjnym. 

21.  Nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić i ocenić sprawdzian w ciągu dwóch tygodni.  

22. Sprawdzone i ocenione prace pisemne otrzymuje uczeń i rodzic do wglądu, a nauczyciel 

przechowuje je przez cały rok szkolny. 

23. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w terminie dwóch tygodni od 

ich oddania. Poprawiać ocenę niedostateczną można tylko jeden raz w terminie ustalonym 

przez nauczyciela przedmiotu. 

24. W klasach I - III ustala się jedną śródroczną i roczną ocenę opisową z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, za wyjątkiem religii/etyki, gdzie jest stosowana sześciostopniowa 

skala ocen. 

25. Ocena odzwierciedla poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności  

z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 

pierwszego etapu edukacyjnego i wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia 

związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

26. Ocenianie bieżące ucznia w klasie I, II i III dokonywane jest za pomocą oceny cyfrowej 

według niżej wymienionej skali sześciostopniowej:  

- stopień celujący (cel.) – 6 – otrzymuje uczeń, który wzorowo opanował zakres 

wiedzy i umiejętności; 

- stopień bardzo dobry (bdb.) – 5 – otrzymuje uczeń, który bezbłędnie                      

i samodzielnie opanował zakres wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów 

edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej;  

- stopień dobry (db.) – 4 – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości                   

i umiejętności poszczególnych obszarów edukacyjnych w zakresie pozwalającym    

na dobre zrozumienie i wykonanie większości zadań zgodnie z wymogami 

zawartymi w podstawie programowej; 
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- stopień dostateczny (dst.) – 3 – otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy 

zakres wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie         

z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej; 

- stopień dopuszczający (dop.) – 2 – otrzymuje uczeń, który opanował niezbędne 

minimum w zakresie wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów, zgodnie      

z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej; 

- stopień niedostateczny (ndst.) – 1 – otrzymuje uczeń, który nie opanował zakresu 

wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie                  

z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej. 

W przypadku ustalania bieżących ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie   

  znaków: „+” i „–” poza stopniem niedostatecznym. 

27.  W klasach IV-VIII oceny półroczne i końcoworoczne ustala się  

w stopniach wg następującej skali ocen pozytywnych i negatywnych: 

         - stopień celujący: 6 (ocena pozytywna) 

         - stopień bardzo dobry: 5 (ocena pozytywna) 

         - stopień dobry: 4 (ocena pozytywna) 

         - stopień dostateczny: 3 (ocena pozytywna) 

         - stopień dopuszczający: 2 (ocena pozytywna) 

         - stopień niedostateczny: 1 (ocena negatywna) 

    W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stawianie znaków "+", "-". 

Dodatkowo w dzienniku elektronicznym wprowadzono wpisy skrótowe, mające na celu 

usprawnienie oceniania bieżącego. Do tych wpisów zaliczyć należy: 

- NP – nieprzygotowanie do lekcji - wpis nie jest wliczany do średniej i nie ma 

wpływu na ocenę semestralną, końcoworoczną. Wpis jest używany indywidualnie             

przez nauczyciela danego przedmiotu; 

- NB – nieobecny - wpis nie jest wliczany do średniej i nie może zaniżyć oceny 

półrocznej, końcoworocznej; 
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- ZAL – zaliczenie - wpis nie jest wliczany do średniej, głównie ma związek                    

z zaliczeniem zaległego materiału; 

- BZ – brak zaliczenia - wpis wliczany do średniej o wartości 1.0. Głównie dotyczy 

prac pisemnych i sprawdzianów z danego przedmiotu. Po zaliczeniu zostaje 

zastąpiony oceną cząstkową i nie ma wpływu na ocenę półroczną, końcoworoczną. 

28.  W klasach IV-VIII oceny klasyfikacyjne półroczne i końcoworoczne wystawiane są  

w pełnym brzmieniu przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 

29. Nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców na piśmie o grożącej 

ocenie niedostatecznej na miesiąc przed radą końcoworoczną. 

30.  Na tydzień przed radą półroczną i końcoworoczną nauczyciel zobowiązany jest 

poinformować uczniów i ich rodziców o proponowanych ocenach  klasyfikacyjnych.  

31. Wychowawca informuje rodziców o wpisie proponowanych ocen z poszczególnych 

przedmiotów, proponowanej ocenie z zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania 

ocen wyższych niż przewidywane poprzez dziennik elektroniczny.  

32.  Wymagania na poszczególne oceny: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach typowych i nietypowych 

(problemowych), 

- umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk, 

- umie rozwiązywać problemy w sposób twórczy, 

- samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, 

- osiąga sukcesy w konkursach na szczeblu rejonowym i wojewódzkim, 

- sprostał wymaganiom KPRD (konieczne, podstawowe, rozszerzające, 

dopełniające). 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,  

- zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach, 

- poszukuje, porządkuje wykorzystuje informacje z różnych źródeł,  
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- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie 

nauczania,  

- osiąga sukcesy na szczeblu szkolnych konkursów, 

- sprostał wymaganiom KPRD (konieczne, podstawowe, rozszerzające, 

dopełniające). 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- posiada wiadomości i umiejętności przekraczające osiągnięcia zawarte  

w podstawach programu, 

- poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub 

problemów,  

- planuje, organizuje i ocenia własną pracę,  

- jest aktywny w czasie lekcji, podejmuje się wykonania zadań dodatkowych, 

- sprostał wymaganiom KPR (konieczne, podstawowe, rozszerzające). 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone 

programem,  

- rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, 

- umie praktycznie wykorzystać wiadomości w konkretnych sytuacjach, 

- sprostał wymaganiom KP (konieczne, podstawowe). 

 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, ale nie przekreślają one 

możliwości dalszego kształcenia, 

- dysponuje podstawowymi umiejętnościami i potrafi je zastosować wykonując 

polecenia przy pomocy nauczyciela, 

- dysponuje podstawowymi umiejętnościami umożliwiającymi mu uzupełnienie 

braków w toku dalszego kształcenia,  

- sprostał wymaganiom K (konieczne). 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
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- nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego 

kształcenia, 

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych 

lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, 

- nie opanował wiedzy i umiejętności w sposób pozwalający na uzupełnienie 

braków i kontynuację nauki na wyższym szczeblu kształcenia.  

 

33. 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. 

34. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 

wychowania fizycznego i informatyki. Decyzję o zwolnieniu z zajęć podejmuje dyrektor 

szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych 

zajęciach, wydanej przez lekarza lub poradnię pedagogiczno-psychologiczną lub inną 

poradnię specjalistyczną. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

35.  Dyrektor szkoły zwalnia 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 do końca danego etapu edukacyjnego na 

wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba 

zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego. 

a. w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego   albo 

indywidualnego nauczania zwolnienie, o którym mowa w pkt. 28, może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

b. w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony”. 

36. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania  

i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w punkcie 23 oraz oceny  

z zachowania. 



71 
 

a. klasyfikowanie śródroczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania  

i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 

37. Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I–III polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym (okresie) i ustaleniu jednej oceny opisowej 

klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny zachowania. 

38. Uczeń klasy I–III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. Rada pedagogiczna 

może podjąć decyzję o promowaniu ucznia klasy pierwszej i drugiej do klasy 

programowo wyższej w ciągu roku szkolnego. 

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

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

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

wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców 

ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału, opinii lekarza, poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej. 

40. Klasyfikowanie końcoworoczne począwszy od IV klasy szkoły podstawowej polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania. 

a. klasyfikowanie końcoworoczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV klasy szkoły podstawowej, 

polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym  

z zajęć edukacyjnych określonych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania w 

porozumieniu z nauczycielem wspomagającym. 

b. uczeń w nauczaniu indywidualnym, w klasyfikowaniu śródrocznym i końcoworocznym 

otrzymuje oceny ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz ocenę z 

zachowania. 
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c. uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą nie podlega klasyfikacji śródrocznej, 

uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym 

etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy 

klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę. Uczniowi takiemu nie ustala się 

oceny z zachowania. 

41. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, 

a ocenę z zachowania wychowawca. 

   a. w przypadku gdy zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie do wyboru przez 

ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel prowadzący zajęcia 

wychowania fizycznego w formie klasowo-lekcyjnej, śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący te 

zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela 

prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w formie do wyboru przez ucznia. 

b. oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna  

z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie szkoły. 

42. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego. 

a. ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje 

się do klasy programowo wyższej uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,  

w porozumieniu z rodzicami. 

43.  Ocena klasyfikacyjna nie musi być ustalona jako średnia z ocen bieżących. 

44.  Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wpisuje się do arkusza ocen w pełnym brzmieniu. 

45.  Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole 

podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę 

klasyfikacyjną. Uczeń, który otrzymał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu 
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albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych 

zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

§5 

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O POSTĘPACH I TRUDNOŚCIACH UCZNIA. 

1. Nauczyciele na podstawie prac pisemnych, testów, sprawdzianów i innych narzędzi 

badawczych oceniają wiedzę i umiejętności ucznia. 

2. Na bieżąco informują ucznia i jego rodziców o postępach w nauce poprzez wpis ocen   

i uwag w dzienniku elektronicznym (oceny, uwagi, komunikator) lub na spotkaniach 

indywidualnych. 

3. Uczniowie i rodzice mają zapewniony swobodny dostęp do sprawdzonych i 

ocenionych prac pisemnych. Z pracą przekazaną uczniowi do domu rodzic jest 

zobowiązany zapoznać się i potwierdzić ten fakt podpisem, a podpisaną pracę uczeń 

powinien oddać nauczycielowi w ciągu 3 dni. 

4. Niedopuszczalne jest udostępnianie i publikowanie prac pisemnych osobom 

postronnym i nieupoważnionym. 

5.  Prace pisemne uczniów przechowuje nauczyciel przez jeden rok szkolny, czyli do 31 

sierpnia danego roku szkolnego, na terenie szkoły tak, by w każdym czasie były do 

wglądu dyrektora szkoły, a w sytuacjach szczególnych możliwe do wglądu rodzica.  

6. O ustalonych sposobach udostępniania prac należy poinformować uczniów oraz ich 

rodziców. 

7. W przypadku wystąpienia trudności w nauce nauczyciele i zawiadomieni rodzice 

ustalają wspólnie kierunki dalszej pracy. 

8. W klasach I-III wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów     

i rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu 

nauczania oraz sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia. 

a) O uzyskiwanych ocenach uczniowie informowani są na bieżąco. Prace pisemne 

mogą zawierać krótką recenzję ukazującą zalety bądź wskazówki, nad czym 

należy pracować, uzupełnić itp. Rodzice powiadamiani są o osiągnięciach 

uczniów poprzez zapis w dzienniku elektronicznym, notatkę w zeszycie               

do korespondencji, telefonicznie, w czasie zebrań klasowych, spotkań 

indywidualnych.  

b) Oceny śródroczne opisowe po  zakończeniu I półrocza rodzice otrzymują na 

piśmie. Kopie tych ocen stanowią załącznik do uchwały klasyfikacyjnej. Ocenę 
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roczną rodzice otrzymują w dniu zakończenia roku szkolnego na świadectwie 

szkolnym. 

§6 

SYSTEM  OCENIANIA  ZACHOWANIA 

         Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków 

szkolnych, jego kulturze osobistej i postawie wobec otoczenia. 

1. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na: 

      -  oceny z zajęć edukacyjnych, 

- promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

2. Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

             1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

             2)  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

             3)  dbałość o honor i tradycje szkoły; 

             4)  dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

 7)  okazywanie szacunku innym osobom. 

 

3. Oceną wyjściową jest ocena dobra, która zależnie od zasług i przewinień ucznia może 

ulec odpowiednio podwyższeniu bądź obniżeniu. 

4. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

pracowników szkoły i uczniów, biorąc pod uwagę samoocenę dokonaną przez ucznia. 

5. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

6. W klasach I – III śródroczne, roczne i końcowe oceny zachowania są ocenami 

opisowymi. 

7. Ocenę z zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się według 

następującej skali: 

 wzorowe, 

 bardzo dobre, 

 dobre, 

 poprawne, 

 nieodpowiednie, 
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 naganne. 

a) ocenę wzorową  otrzymuje uczeń, który: 

 wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, 

 rozwija samodzielnie swoje zainteresowania i uzdolnienia, 

 osiąga sukcesy na szczeblu szkoły, powiatu, województwa w olimpiadach 

przedmiotowych, zawodach sportowych itp., 

 systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, nie ma nieobecności 

nieusprawiedliwionych,  

 bierze czynny udział w życiu szkoły, klasy, środowiska, samorządu 

uczniowskiego, w kołach zainteresowań, 

 godnie reprezentuje szkołę w środowisku (bierze udział w uroczystościach 

szkolnych, patriotycznych, w pracach użytecznych na rzecz szkoły i środowiska, 

itp.), 

 jest uczciwy w codziennym postępowaniu, 

 dba o kulturę słowa, 

 osiąga średnią wyników nauczania: 4.75 i wyżej, 

 wyróżnia się troską o swój estetyczny wygląd, 

 dba o zdrowie swoje i innych. 

b)      ocenę   bardzo dobrą  otrzymuje uczeń, który: 

 bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne, 

 jest uczciwy, sumienny, dobrze wywiązuje się z podjętych zadań,  

 bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, konkursach, 

 dba o kulturę słowa, 

 nie ulega nałogom, dba o zdrowie swoje i innych, 

 nie przekroczył w semestrze limitu 3 godzin nieusprawiedliwionych, 

 dba o swój estetyczny wygląd. 

c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 dobrze wypełnia obowiązki szkolne, 

 jest uczciwy, sumienny, dobrze wywiązuje się z podjętych zadań, 

 bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, konkursach,  

 dba o kulturę słowa, 

 nie ulega nałogom, 
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 nie przekroczył w semestrze limitu 7 spóźnień lub 10 godzin 

nieusprawiedliwionych, 

 dba o swój estetyczny wygląd, 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa. 

d) ocenę  poprawną otrzymuje uczeń, który: 

 czasami łamie postanowienia zawarte w Statucie Szkoły (np. brak obuwia 

zmiennego), lecz po zwróceniu mu uwagi zmienia swoje postępowanie, 

 nie ulega nałogom,  

 dba o mienie szkolne i prywatne, 

 nie zawsze angażuje się w życie klasy, środowiska szkolnego, 

 wyraża się poprawnie, 

 nie ma więcej niż 12 spóźnień lub godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa, 

 nie znęca się fizycznie ani psychicznie nad innymi, 

 stara się poprawić swoje zachowanie, widać postępy w pracy nad sobą. 

e) ocenę nieodpowiednią  otrzymuje uczeń, który: 

 bardzo często nie przestrzega zapisów Statutu Szkoły, 

 ulega nałogom, 

 ma zły wpływ na kolegów, 

 niszczy mienie szkolne i prywatne, 

 opuszcza 50% zajęć dydaktycznych, 

 jest wulgarny i arogancki wobec kolegów i osób dorosłych, 

 jest odpowiedzialny za pobicia, wymuszenia, kradzieże na terenie szkoły i poza 

nią, 

 działania wychowawcze osób dorosłych nie odnoszą żadnego pozytywnego 

skutku, 

 nie stosuje się do zaleceń Statutu Szkoły, 

 swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych. 

f)  ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

 nie przestrzega zapisów Statutu Szkoły,  

 ulega nałogom,  

 ma zły wpływ na kolegów, 

 nie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, 
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 jest wulgarny i arogancki wobec kolegów i osób dorosłych, 

 jest odpowiedzialny za pobicia, wymuszenia, kradzieże na terenie szkoły i poza 

nią, 

 wchodzi w konflikt z prawem,  

 działania wychowawcze osób dorosłych nie odnoszą żadnego pozytywnego 

skutku. 

8. Pomocnicze elementy dla wychowawców brane pod uwagę przy ustalaniu oceny 

zachowania uczniów: 

a)    stopień pilności i systematyczności w pełnieniu obowiązków szkolnych: 

 sumienność w nauce i wykonywaniu innych obowiązków, 

 wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotkanych trudności  

      w nauce, 

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 

 systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne oraz 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy, 

 dbałość o podręczniki i pomoce szkolne, 

 poszanowanie i rozwijanie dobrych tradycji szkoły. 

b)    stopień zaangażowania ucznia na rzecz klasy, szkoły i środowiska społecznego: 

 wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje uczniowskie, 

 podejmowanie działań zmierzających do udzielania pomocy innym, 

 inicjowanie i wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, szkoły  

i środowiska, 

 przejawianie troski o mienie szkoły, ogólnonarodowe i własne, 

 umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za wyniki, 

 umiejętność godzenia nauki z pracą społeczną i obowiązkami domowymi, 

 udział w pozaszkolnych formach zagospodarowania wolnego czasu uczniów. 

c)    stopień przestrzegania norm społeczno-moralnych w szkole i poza nią: 

 uczciwość w codziennym postępowaniu i reagowanie na zło, 

 poszanowanie własnej i cudzej godności, 

 dbałość o kulturę słowa, 

 poszanowanie wytworów ludzkiej pracy,  
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 dbałość o własne i cudze zdrowie, nieuleganie nałogom i pomoc innym  

w rezygnacji z nałogów, 

 dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu, ład i estetykę otoczenia. 

9.Wystawienie oceny nagannej nie wpływa na promocję ucznia do klasy programowo 

wyższej oraz ukończenia szkoły. 

10.Wychowawca klasy ustalający śródroczną i końcoworoczną ocenę zachowania 

ucznia ma obowiązek na żądanie rodziców ucznia uzasadnić tę ocenę wg kryteriów 

niniejszego systemu oceniania. 

§7 

KRYTERIA POPRAWY OCENY Z ZACHOWANIA 

1. Zaprzestanie niewłaściwych i nagannych zachowań. 

2. Dobrowolne poddanie się karze. 

3. Zrekompensowanie wyrządzonych szkód materialnych i moralnych. 

4. Podjęcie dodatkowych zobowiązań. 

§8 

EGZAMINY  KLASYFIKACYJNE 

A –   z powodu nieobecności usprawiedliwionej  

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

3. Uczeń lub rodzice składa podanie do dyrektora szkoły nie później niż na dwa tygodnie 

przed radą klasyfikacyjną. 

4. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem 

egzaminu z: 

- plastyki, 

- muzyki, 
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- informatyki, 

- techniki, 

- wychowania fizycznego,  

z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

5.  Dyrektor szkoły powołuje 2-3 osobową komisję w skład, której wchodzą:  

- przedstawiciel dyrekcji Szkoły, 

- nauczyciel przedmiotu, 

- nauczyciel przedmiotu pokrewnego. 

6. Egzamin odbywa się w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, nie później 

jednak niż 2 dni przed ustalonym terminem rady klasyfikacyjnej – w przypadku 

klasyfikacji końcoworocznej oraz w ciągu pierwszego miesiąca nauki w drugim 

semestrze,            w przypadku klasyfikacji śródrocznej. 

          7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego  

            rodzicami. 

8. Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego         

w trybie egzaminu poprawkowego, jeżeli termin uniemożliwia jego zdanie              

przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. 

9. W odniesieniu do  egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzianów 

wiadomości i umiejętności organizowanych w czasowym ograniczeniu funkcjonowania 

placówek oświatowych należy uwzględnić przeprowadzenie tych egzaminów, np. 

zdalnie za pomocą narzędzi do e – learningu. 

 

B - Egzamin klasyfikacyjny z przyczyn nieobecności nieusprawiedliwionej: 

1. Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, z przyczyn 

nieobecności nieusprawiedliwionych w przypadku: 

- trudnej sytuacji rodzinnej, 

- nieprzewidzianych sytuacji życiowych lub losowych,  

- gwarancji rodziców (prawnych opiekunów) na poprawę istniejącego stanu, 

- gdy rokuje nadzieję na poprawę, 

- innych uzasadnionych powodów. 

2. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:  
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- skład komisji, 

- temat egzaminu,  

- pytania egzaminacyjne,  

- wyniki egzaminu, 

- ocenę ustaloną przez komisję.  

 

    Do protokołu załącza się prace pisemne ucznia i zwięzłe informacje o ustnych   

odpowiedziach. 

 

§9 

EGZAMINY  POPRAWKOWE 

1. Ustalone przez nauczyciela klasyfikacyjna końcoworoczna ocena niedostateczna może 

być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej (z wyjątkiem klasy programowo 

najwyższej) uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu 

z: plastyki, muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego, z których egzamin 

powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminu poprawkowego w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły  

w składzie: 

- dyrektor szkoły lub jego zastępca – jako przewodniczący komisji, który zatwierdza 

pytania egzaminacyjne, 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia – jako egzaminator, który ustala pytania 

egzaminacyjne, 

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 

6. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w komisji na własna prośbę, 

lub w innych uzasadnionych przypadkach. Dyrektor szkoły powołuje wówczas jako 
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osobę egzaminującą innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia 

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

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

           skład  komisji, 

        - temat  egzaminu,  

        - pytania egzaminacyjne,  

        - wyniki egzaminu, 

        - ocenę  ustaloną przez  komisję. 

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

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

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

klasę. 

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły, rada pedagogiczna może jeden 

raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej 

ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, 

realizowane w klasie programowo wyższej. 

§10 

TRYB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA ZASTRZEŻEŃ DO USTALONYCH 

OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ OCEN Z 

ZACHOWANIA 

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna/śródroczna proponowana ocena klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych lub 

zachowania, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę klasy, została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane 

pisemnie w ciągu dwóch dni roboczych od dnia ustalenia tej oceny. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły w 

ciągu dwóch dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń organizuje egzamin, oraz informuje na 
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piśmie ucznia lub jego rodziców o wyznaczonym dniu, w którym odbędzie się sprawdzenie 

wiadomości. 

3. W ramach organizacji egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności dyrektor 

powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w 

formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych. W skład komisji wchodzą: 

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji, 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

c. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych; 

4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 3 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne. 

 5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może 

być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z 

wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

6. Z prac komisji sporządza się protokół (oddzielny dla każdego przedmiotu) 

zawierający w szczególności: 

              a) skład komisji, 

              b) termin sprawdzianu, 

              c) zadania (pytania) sprawdzające, 

              d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

       e) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające; 
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7. Do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół i pisemny wniosek ucznia lub rodziców stanowi załącznik 

do arkusza ocen ucznia. 

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

mowa w ust. 2 pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

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

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.  

W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

10. W przypadku pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń, że roczna/śródroczna proponowana 

ocena zachowania, z którą rodzice zostali zapoznani przez wychowawcę, została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły wraz z 

wychowawcą klasy przeprowadza analizę zasadności proponowanej oceny zachowania w 

oparciu o argumentację wychowawcy i obowiązującą dokumentację. 

11. Dyrektor szkoły może powołać zespół celem dodatkowej analizy proponowanej przez 

wychowawcę oceny zachowania, w składzie: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazani przez dyrektora szkoły nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne  w danej 

klasie, 

d) pedagog,  

e) psycholog, 

f) co najmniej 3 przedstawicieli  samorządu klasowego. 

12. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę klasy do zmiany 

proponowanej oceny.  
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13. Wychowawca może zmienić lub utrzymać proponowaną ocenę zachowania po analizie 

przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie przeprowadzonej wraz z powołanym 

zespołem. 

14. Ustalona roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny.  

15. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół 

zawierający w szczególności: 

              a) skład zespołu, 

              b) termin spotkania, 

              d) ostateczną ocenę zachowania proponowaną przez wychowawcę; 

   e) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu; 

Protokół i pisemny wniosek ucznia lub rodziców stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

16. Dyrektor powiadamia w formie pisemnej ucznia lub jego rodzica w terminie dwóch dni 

od dnia wpłynięcia zastrzeżenia o rozstrzygnięciu w sprawie; rozstrzygnięcie to jest 

ostateczne. 

§11 

PROMOWANIE  UCZNIÓW,  UKOŃCZENIE  SZKOŁY 

1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej  uzyskał ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od 

oceny niedostatecznej. Oraz jeżeli przystąpił do egzaminu końcowego kończącego 

dany etap edukacyjny, który jest powszechny i obowiązkowy. 

1a. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo 

najwyższej rada pedagogiczna uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,         

w porozumieniu z rodzicami. 
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2. Uczeń otrzymuje promocję lub kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli uzyska średnią     

ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych powyżej 4.75 i co najmniej bardzo dobre 

zachowanie. 

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

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

§12 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, 

jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania. 

2. Egzamin w szkole przeprowadza się w terminie i na zasadach ustalonych przez 

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

4. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: 

1) język polski, 

2) matematykę, 

3) język obcy nowożytny, 

4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, 

geografia lub historia (od roku szkolnego 2021/2022). 

5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 

niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 

ósmoklasisty. 

6. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 5 może być zwolniony 

przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do 

egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez 

dyrektora szkoły. 

7. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: 
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1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów 

albo 

2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – 

przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie 

dodatkowym w szkole, której jest uczniem. 

8. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów  

w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na 

udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku 

przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. 

Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

9. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. 
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ROZDZIAŁ 7 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 

§ 1 

PRAWA UCZNIA 

 

1. Uczeń ma prawo w szczególności do:  

a) poszanowania swej godności i nietykalności osobistej. 

b) uczestnictwa we wszystkich zajęciach lekcyjnych i zajęciach pozalekcyjnych 

oraz do indywidualnego toku i programu nauczania;  

c) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami, w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania;  

d) jawnej, obiektywnej, umotywowanej oceny;  

e) właściwie zorganizowanych procesów kształcenia, wypoczynku i zadawania prac 

domowych zgodnych z zasadami higieny pracy umysłowej;  

f) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania 

wyjaśnień i odpowiedzi;  

g) uczestnictwa w pracach Samorządu Uczniowskiego;  

h) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego,  

i) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,  

j) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

k) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;  

l) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;  

m) reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach;  

n) swobodnego wyrażania opinii we wszystkich sprawach, jeśli nie narusza tym dóbr 

innych osób;  

o) swobodnego rozwoju swojej osobowości;  

p) ochrony prywatności życia osobistego i rodzinnego;  

q) pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

r) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich 

problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;  
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s) indywidualnej, doraźnej pomocy ze strony nauczycieli w przypadku trudności 

z opanowaniem materiału oraz indywidualnej opieki, jeśli wymaga tego sytuacja 

rodzinna, materialna lub losowa ucznia;  

t) poszanowania przekonań religijnych;  

u) redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

v) organizowania w porozumieniu z dyrektorem działalności kulturalnej, oświatowej, 

sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami;  

w) swobodnego wyboru zajęć międzyklasowych i pozalekcyjnych w ramach oferty 

szkoły oraz wnioskowania o poszerzenie tej oferty; 

x) korzystania z księgozbioru i urządzeń szkoły poza planowanymi zajęciami 

w porozumieniu z dyrektorem lub nauczycielem;  

2. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych praw, uczeń lub jego rodzice mogą 

złożyć pisemne zgłoszenie do dyrektora, wicedyrektora, wychowawcy, pedagoga 

szkolnego, a w razie potrzeby do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór 

pedagogiczny. W każdym przypadku takiego zgłoszenia uczeń i jego rodzice powinni 

uzyskać odpowiedź uzasadniającą przyjęte w danej sprawie stanowisko szkoły, 

po wysłuchaniu przez rozstrzygającego wszystkich stron sporu.  

3. Poprzez Anonimową skrzynkę zaufania znajdującą się w widocznym, dostępnym dla 

wszystkich uczniów miejscu, uczeń ma prawo anonimowo poruszyć wszelkie nurtujące 

go sprawy. Anonimowa skrzynka zaufania jest obsługiwana przez pedagoga szkolnego. 

Zależnie od poruszanych przez uczniów spraw podejmowane są odpowiednie działania 

przez pracowników szkoły.  

 

§ 2 

OBOWIĄZKI UCZNIA 

1. Obowiązkiem każdego ucznia jest przestrzeganie postanowień zawartych w statucie, 

a zwłaszcza:  

a) punktualne przychodzenie na zajęcia zgodne z rozkładem zajęć;  

b) aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i systematyczne zdobywanie wiedzy;  

c) wykorzystywanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę;  

d) rzetelne pracowanie nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności;  

e) systematyczne przygotowywanie się do zajęć, przynoszenie niezbędnych przyrządów, 

podręczników, zeszytów i wymaganego stroju sportowego;  

f) pisanie każdej obowiązkowej pracy pisemnej;  
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g) samodzielna praca podczas sprawdzianów, prac klasowych oraz odpowiedzi ustnych 

a także wykonywanie prac domowych, jeśli nie jest to praca zbiorowa;  

h) przestrzeganie zasad ujętych w regulaminach sal lekcyjnych i pracowniach 

przedmiotowych; 

i) uzupełnianie braków wynikających z absencji;  

j) nie przynoszenie przedmiotów zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu;  

k) dopełnianie obowiązku uzupełniania usprawiedliwienia nieobecności od rodzica  

w ciągu 14 dni od powrotu do szkoły – rodzic usprawiedliwić nieobecność dziecka 

może pisemnie, osobiście lub telefonicznie z podaniem daty nieobecności; uczeń 

pełnoletni ma prawo do samodzielnego usprawiedliwienia nieobecności w szkole;  

l) dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;  

m)  przestrzeganie zasad kultury współżycia społecznego;  

n) wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego;  

o) właściwe zachowanie się oraz okazywanie szacunku kolegom, nauczycielom, 

pracownikom szkoły poprzez społecznie akceptowane formy;  

p) dbanie o wspólne dobro, mienie szkolne, ład i porządek;  

q) przestrzeganie obowiązujących zaleceń i zarządzeń dyrektora, rady pedagogicznej 

oraz ustaleń samorządu uczniowskiego;  

r) dbanie o schludny wygląd i noszenie na co dzień stosownego ubioru, 

a na uroczystościach szkolnych stroju galowego, nie eksponowanie gołych ramion, 

brzucha i dekoltów, bielizny, kolczykowania ciała, tatuaży oraz makijażu; 

s) przestrzeganie zakazu farbowania włosów i malowania paznokci oraz noszenia fryzur 

i przedmiotów wskazujących na przynależność do subkultur młodzieżowych; 

t) noszenie bezpiecznego i czystego obuwia zmiennego na miękkiej podeszwie, które 

nie jest używane poza budynkiem szkoły – trampki, tenisówki lub obuwie miękkie; 

uczniowie ze względów zdrowotnych, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, 

mogą chodzić w obuwiu zaleconym przez lekarza; 

u) noszenie na lekcje wychowania fizycznego stroju sportowego, zgodnego 

z regulaminem zajęć wychowania fizycznego 

v) dbanie o mienie szkoły, czystość, wystrój sal lekcyjnych, całego budynku                          

wraz z jego otoczeniem oraz naprawianie wyrządzonych przez siebie szkód;  

w) nie utrudnianie innym uczniom korzystania z zajęć, a nauczycielom pracy; 

x) unikanie przynoszenia do szkoły dużych sum pieniędzy i wartościowych 

przedmiotów;  
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y) przestrzeganie zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych;  

z) przestrzeganie bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, e-papierosów, picia alkoholu, 

napojów energetyzujących, zażywania narkotyków i innych środków odurzających; 

aa)  przestrzeganie bezwzględnego zakazu opuszczania terenu szkoły w czasie zajęć 

lekcyjnych w danym dniu, z pominięciem sytuacji w której uczeń posiada notatkę od 

rodzica, wychowawcy lub dyrekcji szkoły zwalniającą go z części zajęć w tym dniu. 

2. Zwolnienie ucznia z zajęć szkolnych z powodów niezwiązanych ze stanem zdrowia 

na okres dłuższy niż dwa tygodnie wymaga zgody dyrektora szkoły.  

 

§ 3 

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH 

URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE SZKOŁY: 

1. Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi 

do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie (uszkodzenie) tego rodzaju sprzętu, 

jak również za rzeczy pozostawione w szkole lub podczas wycieczek, dyskotek, 

zorganizowanych wyjść pozaszkolnych i zawodów sportowych. 

3. Poprzez „używanie" należy rozumieć (w wypadku telefonu komórkowego):  

a) nawiązywanie połączenia telefonicznego;  

b) redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej;  

c) rejestrowanie materiału audiowizualnego;  

d) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej;  

e) transmisja danych;  

f) wykonywanie obliczeń; 

g) korzystanie z innych aplikacji m. in. gier. 

4. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (lub w razie przebywania w szkolnej świetlicy, 

bibliotece) uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować telefon komórkowy i wszystkie inne 

urządzenia elektroniczno – telekomunikacyjne do plecaka (torby). 

5. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon lub inne 

urządzenie może być używany w trybie „wyciszonym.” 

6. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby 

nagrywanej i fotografowanej, a jeśli ma to miejsce w czasie lekcji dodatkowo konieczna                      

jest zgoda nauczyciela prowadzącego zajęcia. 
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7. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy 

uczeń ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie 

telefonu lub może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie 

szkoły. 

8. W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na lekcjach lub na terenie szkoły 

nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym – jako uwagę do rodzica. 

Powtarzająca się sytuacjach może skutkować obniżeniem oceny z zachowania i w 

skrajnych sytuacjach otrzymaniem nagany dyrektora szkoły. 

 

§ 4 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SZKOŁY ZA MIENIE I RZECZY PRZYNIESIONE  

PRZEZ UCZNIA DO SZKOŁY. 

1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szkole podczas zajęć 

lekcyjnych, wycieczek, dyskotek, zorganizowanych wyjść pozaszkolnych i zawodów 

sportowych. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, szczególnie przed 

zajęciami z wychowania fizycznego. 

3. W czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych.  

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone i skradzione rzeczy i wartościowego 

mienia, które przynosi ze sobą do szkoły uczeń (np. telefony komórkowe, tablety, 

zegarki, bransolety itp.). 

 

§ 5 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA, DOKONANIA  

I WZOROWĄ POSTAWĘ. 

1. Ucznia można nagrodzić za:  

a) rzetelną naukę;  

b) pracę na rzecz szkoły;  

c) wybitne osiągnięcia w nauce;  

d) wzorowe zachowanie i postawę;  

e) reprezentowanie szkoły na zewnątrz poprzez udział w konkursach, olimpiadach, 

zawodach sportowych itp. 

2. Ustala się następujące nagrody dla uczniów:  
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a) pochwała od wychowawcy w obecności całej klasy;  

b) pochwała wpisana do dziennika;  

c) pochwała od dyrektora w obecności całej społeczności szkolnej;  

d) list pochwalny od wychowawcy lub dyrektora;  

e) dyplom;  

f) nagroda rzeczowa;  

g) świadectwo z wyróżnieniem. 

3. Uczeń może również na wniosek organów szkoły lub innych osób i instytucji 

otrzymywać  inne nagrody niż wymienione w statucie. 

4. Nagrody i wyróżnienia przyznaje dyrektor na umotywowany wniosek poszczególnych 

wychowawców i nauczycieli, przewodniczącego samorządu szkolnego, 

przewodniczącego rady rodziców lub z własnej inicjatywy. 

5. Do przyznanej nagrody uczeń, wychowawca, inni nauczyciele mogą wnieść zastrzeżenie             

do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia o jej przyznaniu. 

 

§ 6 

TRYB WNOSZENIA ZASTRZEŻEŃ DO PRZYZNANEJ NAGRODY 

1.  Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

zastosowanej nagrody, gdy uznają, że jest nieadekwatna do uczniowskich osiągnięć.  

2.  Sprzeciw może być złożony do dyrektora szkoły, w formie pisemnej, najpóźniej w ciągu 

3 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Składając sprzeciw rodzice 

lub uczeń uzasadniają jego złożenie.  

3. W celu rozpatrzenia sprzeciwu dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:  

1) wychowawca oddziału;  

2) pedagog szkolny;  

3) opiekun samorządu uczniowskiego;  

4) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;  

5) przedstawiciel rady rodziców.  

4.  Komisja rozpatruje sprzeciw, w obecności co najmniej 2/3 składu i podejmuje swoją 

decyzję poprzez głosowanie. Każda osoba z komisji posiada jeden głos. W przypadku 

równej liczby głosów, głos decydujący ma wychowawca oddziału.  

5.  O wyniku rozstrzygnięć wychowawca oddziału powiadamia rodziców/prawnych 

opiekunów w formie pisemnej. 
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§ 7 

KARY ZA CZYNY NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI  

LUB INNE NARUSZENIA ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO. 

1. Sposób karania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia. 

2. W szkole nie można stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą 

uczniów. 

3. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej 

wobec ucznia karze. Obowiązek ten spełnia wychowawca zainteresowanego ucznia.  

4. Od nałożonej kary przysługuje odwołanie do dyrektora.  

5. Rozstrzygniecie dyrektora w sprawie jest ostateczne. 

6. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu ustala się następujące kary dla ucznia:  

a) upomnienie wychowawcy lub innego nauczyciela;  

b) wpisanie uwagi do dziennika;  

c) upomnienie dyrektora;  

d) pozbawienie pełnionych w klasie funkcji;  

e) obniżenie oceny z zachowania;  

f) przeniesienie do równoległej klasy w szkole;  

g) pisemne powiadomienie rodziców o zachowaniu ucznia;  

h) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych; 

7. Za zgodą Lubelskiego Kuratora Oświaty, na wniosek dyrektora szkoły, uczeń może być 

także ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie 

obowiązków szkolnych,  a w szczególności gdy: 

a) uczniowi udowodnione zostało popełnienie przestępstwa;  

b) uczeń w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających przebywał 

na terenie szkoły lub  uczestniczył w zajęciach organizowanych przez szkołę;  

c) zachowanie ucznia stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczniów 

oraz uniemożliwia realizowanie celów i zadań dydaktycznych, wychowawczych 

lub opiekuńczych szkoły; 

d) uczeń dopuścił się kradzieży, rozboju, pobicia lub zranienia człowieka; 

e) uczeń podejmuje działania i prezentuje zachowania mogące mieć demoralizujący 

wpływ na innych uczniów: posiadanie, sprzedaż, rozprowadzanie lub zażywanie 

narkotyków, papierosów, posiadanie lub spożycie alkoholu na terenie szkoły 

lub w czasie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

f) uczeń dopuszcza się aktów wandalizmu; 
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g) uczeń postępuje w sposób uwłaczający godności własnej lub innych członków 

społeczności szkolnej lub też godzi w dobre imię szkoły; 

h) uczeń nielegalnie wykorzysta nagrania fragmentu lub całości przebiegu lekcji lub 

innych zajęć szkolnych w Internecie i innych środkach masowego przekazu; 

i) uczeń systematycznie opuszcza obowiązkowe zajęcia bez usprawiedliwienia mimo 

podjętych przez szkołę działań wychowawczych. 

8. Udowodnione przypadki niestosownego zachowania się w Internecie skutkują 

wyciągnięciem konsekwencji w postaci obniżenia zachowania lub nagany dyrektora. 

9. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego 

     kary z podaniem przyczyn zastosowania takiego środka wychowawczego.  

 

§8 

TRYB ODWOŁANIA SIĘ OD KARY 

1. Od wymierzonej uczniowi kary przysługuje odwołanie. 

2. Odwołanie w formie pisemnej może złożyć uczeń lub jego rodzice w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia informacji o ukaraniu do dyrektora szkoły.  

3. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

odwołania.  

4. Dyrektor szkoły powołuje zespół wychowawczy do rozpatrzenia odwołania dotyczącego 

kary za nieprzestrzeganie obowiązków szkolnych. W skład zespołu wychowawczego 

mogą być powołani:  

 1) dyrektor szkoły;  

 2) pedagog szkolny;  

 3) wychowawca klasy;  

 4) przedstawiciel rady rodziców.  

5. Zespół wychowawczy może być powołany na wniosek rodziców albo dyrektora szkoły. 

6. Jeśli karę nałożył dyrektor, uczeń lub jego rodzie mogą złożyć wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy do dyrektora.  

7.  Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia.  

8. Dyrektor szkoły może utrzymać karę w mocy, uchylić karę, zmienić karę na niższą.  
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§ 9 

SKREŚLENIE UCZNIA Z LISTY UCZNIÓW 

1. W przypadku ucznia, który uzyskał wiek pełnoletności (18 lat), a który nie uczęszczał 

na zajęcia lekcyjne przez okres jednego miesiąca bez powiadomienia wychowawcy 

lub dyrekcji szkoły o powodach nieobecności lub w rażący sposób narusza inne zasady 

zapisane w statucie, dyrektor szkoły, po wyczerpaniu innych możliwości oddziaływania 

wychowawczego, może w drodze decyzji administracyjnej skreślić go z listy uczniów 

i odesłać dokumenty listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  

 

§ 10 

TRYB SKŁADANIA SKARG W PRZYPADKU NARUSZENIA PRAW UCZNIA 

1. W przypadku naruszenia praw ucznia lub naruszenia praw zawartych w Konwencji 

o prawach dziecka uczeń ma prawo odwołać się do dyrektora szkoły za pośrednictwem 

wychowawcy klasy.  

2. Dyrektor ma obowiązek rozpatrzyć skargę ucznia w administracyjnym terminie 

i poinformować o zajętym stanowisku. 

3. Uczniowi przysługuje prawo odwołania się w formie pisemnej od kary: 

a) wymierzonej przez dyrektora do organu wskazanego w pouczeniu, za pośrednictwem 

dyrektora;  

b) wymierzonej przez wychowawcę do dyrektora szkoły za pośrednictwem 

wychowawcy.  

4. Jeżeli uczeń lub jego rodzice wniosą odwołanie, dyrektor szkoły ma 7 dni na 

ustosunkowanie się do niego. Jeśli przychyli się do odwołania i zmieni swoją decyzję, 

robi to również  w drodze decyzji na piśmie. Jeśli jednak podtrzymuje swoją decyzję, 

to po 7 dniach przesyła całą dokumentację do organu odwoławczego, który ponownie 

bada sprawę. Decyzja wydana przez ten organ jest ostateczna.  

5. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu  podpisują jego rodzice.                       

Jeżeli nie ma możliwości kontaktu z rodzicami, pismo wysyła się pocztą (listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru). 

6. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu w dokumentację, dotyczącą sprawy. 
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ROZDZIAŁ 8 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 1 

WARUNKI STOSOWANIA SZTANDARU SZKOŁY 

1. Szkoła posiada sztandar.  

2. Sztandarem szkoły opiekuje się poczet sztandarowy z opiekunem wyznaczonym                     

przez dyrektora szkoły spośród członków rady pedagogicznej. Uczestnictwo              

w poczcie  sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja w szkole, dlatego w jego 

składzie powinni znaleźć się uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego 

szacunku.  Skład osobowy pocztu  sztandarowego tworzą: 

- chorąży – sztandarowy  – uczeń,  

- asysta – dwie uczennice.  

3. Skład pocztu sztandarowego tworzy także skład zastępczy.   

4. Kandydatury składu pocztu sztandarowego oraz składu zastępczego są przedstawione                 

przez wychowawców szkoły podstawowej przy współpracy z opiekunem Samorządu 

Uczniowskiego.   

5. Kandydatury składu pocztu sztandarowego oraz składu zastępczego są przedstawione                

przez wychowawców klas przy współpracy z opiekunem Samorządu Uczniowskiego.   

6. Skład pocztu sztandarowego należy przedstawić i zatwierdzić na czerwcowej radzie 

pedagogicznej.   

7. O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego powiadamia się ich rodziców 

specjalnym listem okolicznościowym.   

8. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok – począwszy od przekazania sztandaru  

w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego.  Po zakończeniu kadencji uczniom 

wręczane  są pamiątkowe dyplomy.  

9. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym wpływa pozytywnie na ocenę z zachowania. 

10. Decyzją opiekuna pocztu sztandarowego, uczniowie mogą zostać odwołani ze składu 

pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.   

11. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie: – uczeń – garnitur lub ciemne 

spodnie, biała koszula, ciemne obuwie, nie sportowe; – uczennice – białe bluzki, 

ciemne spódnice tej samej długości, ciemne pełne obuwie 

12. Insygnia pocztu:  
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– biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym        

w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,  

– białe rękawiczki.   

 

                  § 2 

CEREMONIAŁ SZKOLNY 

1. Ceremoniał szkolny jest ważnym elementem szkolnego programu wychowawczego.  

Nawiązuje on bowiem do tradycji szkoły, a także wzbogaca treści służące kształceniu 

emocjonalnego stosunku do symboli narodowych i Ojczyzny. Kształtuje w uczniach 

postawy patriotyczne i uczy szacunku do tradycji narodu polskiego i jego symboli. 

2. Poczet sztandarowy bierze udział w uroczystościach odbywających się  na terenie 

szkoły a także uroczystościach kościelnych (np. pogrzeby i inne), uroczystościach 

państwowych, samorządowych, innych szkół, religijnych.  

3. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych                    

lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być udekorowany czarnym kirem.           

Wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w połowie 

szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. 

4. Uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego wymagają zachowania powagi 

poszanowania w trakcie jego prezentacji.   

5. Przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji wymagają 

właściwych postaw jego poszanowania.   

6. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej szklanej gablocie.   

7. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony                          

przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły.   

8. Wszelkie zmiany w treści ceremoniału opracowuje zespół powołany przez dyrektora 

szkoły i przedstawia do zaopiniowania radzie pedagogicznej.   

 

§ 3 

ŚWIĘTO SZKOŁY 

1. Ustala się Dzień Święta Szkoły na dzień 22 listopada z możliwością zmiany terminu. 

2. W dniu Święta Szkoły organizuje się uroczystości związane z uczczeniem Orląt 

Lwowskich. 
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                                                                        § 4 

DOKUMENTACJA PRACY SZKOŁY 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach.  

2. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności i przechowuje ją w archiwum 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 5 

STATUT SZKOŁY 

1. Sprawy nieuregulowane w statucie rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące 

i dotyczące tych spraw, odrębne przepisy i regulaminy wewnątrzszkolne. 

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły,                 

a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Rada pedagogiczna (wyłoniony z niej zespół zadaniowy) przygotowuje projekt statutu 

albo jego zmian.  

4. Zespół zapoznaje z projektem całą radę pedagogiczną. Projekt może być 

konsultowany z innymi organami szkoły, radą rodziców, samorządem uczniowskim. 

Następnie rada pedagogiczna przyjmuje statut szkoły w nadanej formie odpowiednią 

uchwałą. 

5. Znowelizowany statut może być przesłany do organu prowadzącego oraz do organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny celem jego zaopiniowania.  

6. Dyrektor szkoły w ciągu 7 dni po nowelizacji statutu opracowuje tekst jednolity 

statutu. 

7. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu ujednoliconego statutu, jest odpowiedzialny za 

jego upublicznienie społeczności szkolnej. 

8. Niniejszy Statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w bibliotece szkolnej, 

sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej. 

 

§ 6 

1. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2022 r. nr 4/2022/2023 przyjęto 

zmiany w statucie, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Orląt 

Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21.06.2022 r. 

2. Statut wchodzi w życie z dniem ujednolicenia – 1.09.2022 r.  
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