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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1. 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 1  

im. św. Jana Kantego w Zespole Szkół w Żołyni; 

2) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół w Żołyni; 

3) wicedyrektorze - należy przez to rozumieć wicedyrektora Zespołu Szkół  w Żołyni; 

4) Radzie Pedagogicznej -  należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej 

nr 1 im. św. Jana Kantego w Zespole Szkół w Żołyni; 

5) Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej  nr 1 

 im. św. Jana Kantego w Zespole Szkół w Żołyni; 

6) Samorządzie Uczniowskim - należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. św. Jana Kantego w Zespole Szkół w Żołyni; 

7) Dziecku lub młodzieży - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 

im. św. Jana Kantego w Zespole Szkół w Żołyni; 

8) rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców oraz prawnych opiekunów dziecka; 

9) dzienniku lekcyjnym – należy przez to rozumieć tradycyjny lub elektroniczny dokument 

służący do gromadzenia informacji o przebiegu nauczania w danym oddziale, w danym 

roku szkolnym; 

 

Rozdział 2 

INFORMACJE O SZKOLE 

§ 2. 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Kantego w Żołyni jest publiczną placówką oświatowo-

wychowawczą o ośmioletnim cyklu kształcenia. 

2. Pełna nazwa szkoły brzmi: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Kantego 

w Zespole Szkół w Żołyni. 

3. Siedziba szkoły mieści się w Żołyni, w budynku przy ulicy Mickiewicza  59. 

4. Szkoła używa pieczęci o treści: 
 

Zespół Szkół w Żołyni 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Jana Kantego 

37-110 Żołynia, ul. Mickiewicza 59 

tel. 172243008 

NIP 815-18-06-863 

Regon 000233721 
  

5. Szkoła używa stempla o treści : 
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Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Kantego w Żołyni. 

6. Szkoła jest jednostką budżetową. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy  

w Żołyni, z siedzibą ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia; 

7. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty. 

8. Obwód szkoły określa stosowna Uchwała Rady Gminy w Żołyni. 

Rozdział 3 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 3. 

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

Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej; 

1) Deklaracji Praw Człowieka; 

2) Konwencji Praw Dziecka; 

3) Ustawy o systemie oświaty; 

4) Karty Nauczyciela. 

2.    Celami szkoły są: 

1) stworzenie uczniom warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju; 

2) umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych w życiu we 

współczesnym świecie oraz do nauki na wyższych szczeblach kształcenia; 

3) nauczanie i wychowanie zgodnie z zasadami poczucia odpowiedzialności, patriotyzmu, 

poszanowania dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości 

kultury Europy i świata - w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, 

sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy; 

4) utrzymywanie tradycji szkolnej oraz kształtowanie postaw patriotycznych; 
5) stałe podnoszenie jakości pracy dyrektora, nauczycieli i pozostałych pracowników 

szkoły. 

§ 4. 

1. Cele szkoły realizowane są poprzez: 

1) nauczanie treści zawartych w podstawie programowej określonej w Rozporządzeniu 

Ministerstwa Edukacji Narodowej; 

2) stosowanie w nauczaniu korelacji międzyprzedmiotowej; 

3) dbanie o nowoczesną bazę dydaktyczną szkoły; 

4) wykorzystywanie technik informatycznych w procesie kształcenia; 

5) umożliwianie rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań poprzez 

organizację zajęć dodatkowych;  

6) niesienie pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

7) stałe podnoszenie poziomu jakości nauczania i wychowania poprzez: 

a) uczestnictwo nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego, w tym 

Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli, 
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b) analizę wyników zewnętrznych testów kompetencji oraz egzaminu w klasie VIII, 

c) badanie osiągnięć uczniów w wybranych klasach i z wybranych przedmiotów, 

d) prowadzenie ewaluacji poszczególnych dziedzin pracy szkoły, 

e) formułowanie i realizowanie wniosków wypływających z ewaluacji; 

8) oparcie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły o jej cele; 

9) podawanie uczniom wzorców zachowania i postępowania; 

10) kształtowanie harmonijnego współżycia całego środowiska szkolnego poprzez 

przestrzeganie zasad tolerancji, równości wobec prawa i poszanowania godności; 

11) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w szkole oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

12) organizowanie systemu opiekuńczo – wychowawczego odpowiednio do istniejących 

potrzeb. 

§ 5. 

  1. Szkoła zapewnia:  

1) w zakresie dydaktyki:  

a) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania 

ze zrozumieniem,  

b) poznawanie wymaganych pojęć, zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, 

dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania 

przekazywanych treści,  

c) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności 

(przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.),  

d) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,  

e) przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do 

lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,  

f) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,  

g) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej. 

2) w zakresie nabywania umiejętności:  

a) planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią coraz 

większej odpowiedzialności,  

b) skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacje własnego 

punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych ludzi, poprawne posługiwanie 

się językiem ojczystym, przygotowanie do publicznych wystąpień,  

c) efektywne współdziałanie w zespole i pracę w grupie, budowanie więzi 

międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skuteczne 

działanie na gruncie zachowania obowiązujących norm,  

d) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy,  
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e) poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł 

oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną,  

f) odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń 

i nawyków,  

g) rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,  

h) przyswajanie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów 

i problemów społecznych.  

3) w zakresie wychowania:  
a) stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym, estetycznym 
i duchowym,  

b) przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów 
i hierarchizacji wartości,  

c) kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych 
i rozumienia ich poglądów,  

d) przygotowanie do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i do życia we 

współczesnym świecie,  

e) przekazywanie uczniom umiejętności świadomego korzystania z dorobku kultury 

narodowej oraz europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności 

poruszania się w bogatym świecie ofert medialnych,  

f) utrzymywanie tradycji szkolnej oraz kształtowanie postaw patriotycznych,  

g) promowanie wychowania zdrowotnego i ekologicznego poprzez działalność 

organizacji szkolnych oraz systematyczną pracę wychowawczą,  

h) przywiązywanie szczególnej wagi do kwestii pomocy tym uczniom i ich rodzicom, 

którzy dotknięci są problemami związanymi z ubóstwem materialnym, a także 

trudnościami związanymi z szeroko rozumianym niedostosowaniem społecznym 

oraz uwrażliwianie wychowanków na problem biedy; 

i) wspierania inicjatyw uczniowskich dotyczących wolontariatu i akcji 

charytatywnych. 

4) w zakresie profilaktyki:  

a) kształtowanie umiejętności porozumiewania się i utrzymywania poprawnych 

kontaktów z innymi dziećmi oraz dorosłymi,  

b) wykształcenie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych 

i pozaszkolnych,  

c) uczenie zwyczajów, obyczajów, właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, w 

szkole i wobec obcych,  

d) budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wspieranie oddziaływań rodziny,  

e) wdrażanie uczniów do samodzielności w dążeniu do dobra indywidualnego  

i społecznego,  
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f) wyposażanie w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, radzenia sobie 

z trudną sytuacją,  

g) stwarzanie możliwości do doskonalenia się.  

5) w zakresie opieki:  

a) eliminowanie oraz przeciwdziałanie powstawaniu zjawisk patologicznych oraz 

związanych z tym problemów,  

b) stworzenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów i 

pracowników szkoły,  

c) udzielanie jak największej możliwej pomocy materialnej i opiekuńczej dzieciom 

będącym w trudnej sytuacji,  

d) sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów,  

e) utrzymywanie stałej współpracy z domem rodzinnym uczniów, przedszkolami  

i innymi instytucjami wspierającymi ucznia,  

f) dążenie do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju psychofizycznego,  

g) eliminowanie wad postawy poprzez zajęcia wychowania fizycznego, sport, 

gimnastykę korekcyjną.  

2. Szkoła zapewnia dzieciom o specyficznych potrzebach edukacyjnych lub zagrożonym 

niedostosowaniem społecznym:  

1) realizację programu nauczania, programu wychowawczego dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych,  

z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej, 

oraz opracowanie indywidualnego edukacyjno - terapeutycznego programu 

nauczania dla uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie oraz 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym,  

2) realizację zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach o potrzebie kształcenia 

specjalnego,  

3) odpowiednie warunki i środki dydaktyczne,  

4) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.  

§ 6. 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,  

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne,  

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów 

mających trudności w nauce, 

4) inne zajęcia wspomagające rozwój dziecka.  

2. Realizacji celów i zadań Szkoły służą:  

1) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, 

2) szkolny program wychowawczy, 

3) praca nauczycieli w zespołach problemowych, 
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4) prowadzenie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

5) współpraca z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej oraz innymi instytucjami wspierającymi rozwój ucznia.  

§ 7. 

Szkoła realizuje zadania  uwzględniając optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady 

bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia. 

§ 8. 

1. W szkole funkcjonują następujące zespoły nauczycielskie: 

1) zespół nauczycieli wychowawców (wychowawcy klas I – VIII, doradca zawodowy, 

pedagog szkolny); 

2) zespół nauczycieli przedmiotów artystycznych (nauczyciele plastyki, muzyki, techniki, w-

f, edukacji dla bezpieczeństwa oraz katecheci); 

3) zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych (nauczyciele j. polskiego,  

j. angielskiego, j. niemieckiego, historii, WOS); 

4) zespół nauczycieli przedmiotów ścisłych (nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, biologii, 

przyrody, geografii i informatyki); 

5) zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej; 

6) zespoły klasowe (nauczyciele uczący w danym oddziale); 

7) wychowawców świetlicy; 

8) problemowo - zadaniowe powoływane przez dyrektora szkoły w celu realizowania 

konkretnych zadań; 

2. Zadaniami organizacyjnymi zespołów są: 

1) opracowanie corocznego planu pracy zgodnie z planem pracy szkoły; 

2) dokonanie wyboru programów nauczania. 

3.  Zadaniami programowymi zespołów są: 

1) opracowanie standardów wymagań; 

2) opracowanie kryteriów oceniania; 

3) realizacja planu rozwoju szkoły; 

4) opracowanie sprawdzianów przedmiotowych i międzyprzedmiotowych. 

4. Klasowe zespoły nauczycielskie tworzą nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale 

klasowym. Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy. 

5. Klasowe zespoły nauczycielskie:  

1) planują i podsumowują pracę dydaktyczno-wychowawczą w danej klasie; 

2) ustalają wymagania programowe oraz zasady kontroli i pomiaru   osiągnięć  

edukacyjnych uczniów; 

3) współpracują  z zespołami wychowawczymi i rodzicami w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i dydaktycznych. 
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6. Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej, o którym mowa w ust.5, pkt.1 ma 

postać pisemnej informacji o efektach realizowanych oddziaływań dydaktyczno- 

wychowawczych. Tworzona jest ona przez nauczycieli uczących w danym oddziale  

i przedstawiana przez wychowawców klas na śródrocznym i końcowo rocznym plenarnym 

zebraniu Rady Pedagogicznej oraz doraźnie na wniosek organów szkoły wymienionych  

w § 12, pkt. 1 – 3. 

7. Klasowy zespół nauczycielski ma prawo do wnioskowania i opiniowania rozwiązań  

w zakresie planu nauczania oddziału. 

§ 9 

1. W szkole obowiązują następujące zasady ustalania szkolnego zestawu programów: 

1) nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania do 

danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap kształcenia; 

2) dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku  

w szkole przedstawione przez nauczycieli lub zespoły nauczycieli programy nauczania; 

programy te stanowią szkolny zestaw programów nauczania; 

3) dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw 

programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie  

w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia 

ogólnego ustalonej dla szkół podstawowych; 
4) nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania z zastosowaniem 

podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego,  

lub  bez zastosowania podręcznika lub materiałów. 

2. W szkole obowiązują następujące zasady ustalania szkolnego zestawu podręczników 

lub materiałów edukacyjnych: 

1) zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I–III szkoły podstawowej oraz 

zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach  

IV–VIII przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:  

a) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu języka obcego 

nowożytnego, lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy –  

w przypadku klas I–III;  

b) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do 

danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas IV–VIII 
c) materiałów ćwiczeniowych; 

2) w przypadku klas IV–VIII, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języków obcych 

nowożytnych zespoły nauczycieli mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję 

więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danego języka obcego 

nowożytnego; 

3) dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców na podstawie 

propozycji zespołów nauczycieli, o których mowa w ust. 1, oraz w przypadku braku 
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porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników 

lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z ust. 1 i 2, ustala: 

a) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne; 

b) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym. 

4) Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub 

materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku 

szkolnym. 

5) W uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady 

Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub 

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

w trakcie roku szkolnego. 

3. Szkoła nieodpłatnie:  

1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, 
lub 

2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających 
postać elektroniczną, lub 

3)  przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia. 
4. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z wypożyczonych podręczników lub 

materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia 

co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. 

5. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 

edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub 

materiału edukacyjnego. 

6. Kwota zwrotu, o której mowa w ust. 5stanowi dochód organu prowadzącego szkołę. 

§ 10 

1. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

organy szkoły, uwzględniając w szczególności potrzeby rozwojowe uczniów i możliwości 

finansowe placówki. 

2. Na terenie szkoły organizowane są bezpłatne zajęcia  dodatkowe: 

1) koła zainteresowań; 

2) koła przedmiotowe;  

3) zajęcia sportowe; 

4) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. 

3. Na terenie szkoły mogą być organizowane odpłatne zajęcia  dodatkowe. 

§ 11 

1. Szkoła organizuje  opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych 

lub losowych taka pomoc jest potrzebna. 

2. Zindywidualizowaną opieką objęci są szczególnie uczniowie: 
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1) edukacji wczesnoszkolnej; 

2) z problemami rozwojowymi i środowiskowymi; 

3) szczególnie uzdolnieni. 

3. Formy tej opieki dostosowane są do potrzeb uczniów i obejmują w szczególności: 

1) pomoc psychologiczno – pedagogiczną; 

2) pomoc materialną; 

3) dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości uczniów; 

4) tworzenie indywidualnych programów nauczania i wychowania; 

5) opiekę świetlicy szkolnej oraz organizację dożywiania uczniów; 

6) opiekę nad uczniami realizującymi indywidualny tok nauki; 

7) tworzenie i realizowanie programów edukacyjnych, wychowawczych  

i profilaktycznych. 

4. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna świadczona jest w postaci: 
1) Zajęć   dydaktyczno – wyrównawczych 

adresaci uczniowie przejawiający trudności w nauce, w szczególności w 
spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego 

zadania pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych w 
podstawie programowej kształcenia ogólnego 

podstawa udzielania na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, 
wniosek ucznia, rodzica 

prowadzący nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do 
rodzaju prowadzonych zajęć 

czas trwania jednostki 
zajęć 

45 minut 

liczba uczestników maksimum 8 osób 

okres udzielania 
pomocy 

zgodnie z decyzją dyrektora 

2)  zajęć rozwijających uzdolnienia 

adresaci uczniowie szczególnie uzdolnieni 

zadania rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów. 

podstawa udzielania na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, 
wniosek ucznia, rodzica, opinii PP o szczególnych uzdolnieniach 

prowadzący nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do 
rodzaju prowadzonych zajęć 

czas trwania jednostki 
zajęć 

45 minut 

liczba uczestników maksimum 8 osób 

okres udzielania 
pomocy 

zgodnie z decyzją dyrektora 

 

 

3) zajęć korekcyjno–kompensacyjnych, lub terapii pedagogicznej 
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adresaci dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub 
specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

zadania zlikwidowanie opóźnień w uzyskiwaniu osiągnięć edukacyjnych 
wynikających z podstawy programowej kształcenia, złagodzenie lub 
wyeliminowanie zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia 
daną formą pomocy psychologiczno -pedagogicznej. 

podstawa udzielania orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub opinia PPP 

prowadzący specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 
prowadzonych zajęć 

czas trwania jednostki 
zajęć 

60 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem 
ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć) 

liczba uczestników maksimum 5 osób 

okres udzielania 
pomocy 

zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu 

4) zajęć socjoterapeutycznych, lub innych o charakterze terapeutycznym lub 

rewalidacyjnym 

adresaci uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi 
funkcjonowanie społeczne 

zadania eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego 

podstawa udzielania orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub opinia PPP 

prowadzący specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 
prowadzonych zajęć 

czas trwania jednostki 
zajęć 

60 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem 
ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć) 

liczba uczestników Maksimum 10 osób 

okres udzielania 
pomocy 

zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu 

5) porad i konsultacji dla dzieci  udzielanych  przez pedagoga szkolnego, 

6) warsztatów i programów profilaktycznych 

5. Zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej uzależniony jest od środków finansowych 

szkoły. 

6. Pomoc materialna ma charakter socjalny lub motywacyjny i jest udzielana ze środków 

przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub organu prowadzącego szkołę. 

7. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne; 

2) zasiłek szkolny. 

8. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: 

1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe; 

2) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

3) nagrody wójta. 

9. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym 

 i motywacyjnym. 

10. Zasady przyznawania pomocy materialnej określają odrębne przepisy. 
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§ 12 

1. Szkoła prowadzi klasy sportowe, realizujące program w dyscyplinach: piłka nożna – 

chłopcy, piłka siatkowa- dziewczęta. 

2. W szkole prowadzone są zajęcia: 

1) doradztwa zawodowego; 

2) specjalistyczne, wynikające z potrzeb rozwojowych uczniów 

3. Zasady organizowania zajęć wymienionych w ust. 1 i 2 określają odrębne przepisy. 

§ 13 

1. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami 

świadczącymi specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. 

2. Współpraca z poradniami psychologiczno–pedagogicznymi dotyczy w szczególności: 

1) diagnozy pedagogicznej; 

2) organizacji pomocy specjalistycznej udzielanej uczniom i rodzicom, 

3) pomocy uczniom i ich rodzicom w wyborze kierunku dalszego kształcenia; 

4) udziału poradni w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli. 

§ 14 

1. Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie zasad oraz form wychowania i profilaktyki              z 

poszanowaniem prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich własnymi 

przekonaniami moralnymi i religijnymi. 

2. Szkoła w zakresie wychowania pełni funkcję uzupełniającą i wspomagającą. 

§ 15 

1. Szkoła realizuje „Program wychowawczo-profilaktyczny” uchwalony przez Radę Rodziców i 

Radę Pedagogiczną.  

2. „Program wychowawczo-profilaktyczny” musi być dostosowany do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego i obejmować wszystkie treści 

 i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów, 

nauczycieli i rodziców. 

3. Działania ujęte w „Programie wychowawczo-profilaktycznym” uwzględnia się w planach 

pracy szkoły opracowywanych na dany rok szkolny. 

§ 16 

1. Nauczyciele mogą w ramach stosunku pracy prowadzić zajęcia bezpośrednio z uczniami lub 

wychowankami albo na ich rzecz w ramach programów  finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.  

2. Zajęcia, o których mowa w ust.1 nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio 

z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. 
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3. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących  

z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami 

albo na ich rzecz, może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w szkole 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych tzw. pensum. 

4. Nauczyciel, o których mowa w ust.3 musi posiadać kwalifikacje do danych zajęć i jest 

zatrudniany na zasadach określonych w Kodeksie Pracy. 

§ 17 

1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną wg odrębnych 

przepisów, jeżeli organ prowadzący szkołę wyrazi zgodę na finansowanie planowanych 

działań.  

2. Uchwały w sprawach wprowadzenia innowacji edukacyjnych podejmuje Rada 

Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców. 

Rozdział 4 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA  

I PROMOWANIA UCZNIÓW 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 18. 

1. „Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów” określa 

szczegółowe warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. 

2. „Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów” stanowi 

integralną część statutu szkoły. 

3.  „Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów” opracowują 

wspólnie nauczyciele i przed zatwierdzeniem stosowną uchwałą Rady Pedagogicznej musi 

być pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców . 

4. Zapisów w „Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, Klasyfikowania i Promowania 

Uczniów” nie można zmieniać w trakcie roku szkolnego. 

§ 19. 

1. Uzupełnieniem i uszczegółowieniem wewnątrzszkolnego systemu oceniania są 

opracowane przez nauczycieli przedmiotowe systemy oceniania zawierające wymagania 

edukacyjne z poszczególnych przedmiotów. 

2. Przedmiotowe systemy oceniania są wydzielonymi dokumentami  

organizującymi przebieg procesu nauczania poszczególnych przedmiotów i muszą być 

zgodne z zapisami umieszczonymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 
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§ 20. 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych;  

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;  

3) ustalanie ocen bieżących, śródrocznych klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

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

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

§ 21. 

1. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;  

2) zachowanie ucznia. 
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;  

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

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

§ 22. 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia ma na celu:  

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

o postępach w tym zakresie; 

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

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;  

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;  

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

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce  

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;  
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6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

§ 23. 

1. Oceniane osiągnięć edukacyjnych uwzględnia: 

1) umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się;  

2) samodzielne wytwory ucznia, prace klasowe, sprawdziany, prace domowe, ćwiczenia, 

projekty, referaty;  

3) umiejętność prezentowania wiedzy;  

4) systematyczność pracy ucznia;  

5) zaangażowanie i kreatywność ucznia; 

6) umiejętność współpracy w grupie; 

7) udział i sukcesy w konkursach przedmiotowych. 

2. Nauczyciele są zobowiązani do systematycznego i bieżącego oceniania wszystkich 

aktywności edukacyjnych określonych w ust. 2.  

§ 24. 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a)  śródroczne i roczne, 

b)  końcowe. 

2. Proces oceniania uczniów rozpoczyna się po trzech dniach od rozpoczęcia roku szkolnego; 

3. Uczniowie klasy czwartej nie otrzymują bieżących ocen niedostatecznych w pierwszych 

dwóch tygodniach nauki. 

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

§ 25. 

1. W klasach I-III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest ocena opisową z wyjątkiem 

religii gdzie do określenia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ma zastosowanie 

skala z ust. 2. 

2. Począwszy od klasy czwartej oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe z zajęć 

edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:  

1) stopień celujący – 6 (skrót: cel); 

2) stopień bardzo dobry – 5 (skrót: bdb); 

3) stopień dobry – 4 (skrót: db); 

4) stopień dostateczny – 3 (skrót: dst); 

5) stopień dopuszczający – 2 (skrót: dps); 

6) stopień niedostateczny – 1 (skrót: ndst). 
3. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, o których mowa w ust. 2 pkt 1–5. 

4. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena, o której mowa w ust. 2 pkt 6. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2015&qplikid=1#P1A6
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5. W ocenach bieżących wyrażonych wg skali z ust. 2 dopuszcza się stosowanie znaków „+”, 

„-”; 

6. Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej i pochwał ustnych można 

stosować skalę z ust. 2 z zastosowaniem znaków „+”, „-”. 

7. W dokumentacji szkolnej stosuje się następujące zasady zapisywania ocen wyrażonych 

skalą z ust. 2: 

1) oceny bieżące z zajęć edukacyjnych zapisuje się w postaci cyfr; 

2) oceny roczne i końcowe zapisuje się słownie w ich pełnym brzmieniu; 

3) oceny śródroczne zapisuje się w postaci odpowiedniego skrótu lub w pełnym brzmieniu. 

§ 26 

Przyjmuje się następujące ogólne kryteria poszczególnych stopni szkolnych wymienionych  

w § 25 ust. 2: 

1) stopień celujący (6) oznacza, że wiedza, umiejętności i osiągnięcia ucznia wykraczają poza 

poziom wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i programu 

nauczania przyjętego przez prowadzącego, są oryginalne i twórcze oraz wykazują dużą 

samodzielność w ich uzyskiwaniu; ponadto uczeń ma osiągnięcia w konkursach, 

olimpiadach wiedzy i umiejętności; 

2) stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń opanował w pełni zakres wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, programu nauczania realizowanego 

przez nauczyciela, samodzielnie rozwiązuje trudne problemy i zadania; 

3) stopień dobry (4) oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności 

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej  

i programu nauczania realizowanego przez nauczyciela nie jest pełne, ale nie prognozuje 

kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia; uczeń samodzielnie rozwiązuje 

typowe zadania; 

4) stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie 

wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej i programie nauczania 

realizowanym przez nauczyciela, co może spowodować kłopoty przy poznawaniu kolejnych 

treści kształcenia danego przedmiotu (dziedziny edukacji); uczeń podejmuje próby 

rozwiązywania zadań typowych; 

5) stopień dopuszczający (2) oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności 

przewidzianych w podstawie programowej i programie realizowanym przez nauczyciela, 

jest tak niewielkie, że stawia pod znakiem zapytania możliwości dalszego kształcenia  

w danym przedmiocie (dziedzinie edukacji), elementarna wiedza i umiejętności pozwalają 

mu na świadomy udział w zajęciach lekcyjnych; 

6) stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej i programu realizowanego przez nauczyciela, co 

uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowywania kolejnych treści danego 

przedmiotu. 

§ 27 
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Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki nauczyciel w 

szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, zaangażowanie ucznia w 

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

wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

§ 28 

Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie  

art. 12 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty. 

§ 29 

1. Przyjmuje się następujące sposoby oceniania uczniów uzyskujących wysokie wyniki  

w konkursach przedmiotowych i międzyprzedmiotowych:  

1) finaliści konkursów przedmiotowych i międzyprzedmiotowych o zasięgu gminnym lub 

powiatowym uzyskują bieżącą ocenę z przedmiotu bardzo dobry,  

2) laureaci (miejsca I - III) konkursów przedmiotowych i międzyprzedmiotowych o zasięgu 

gminnym lub powiatowym uzyskują bieżącą ocenę z przedmiotu celujący,  

3) laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub wyższym uzyskują 

roczną ocenę z przedmiotu celujący. 

§ 30 

Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne 

zachowania dla: 

1) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

2) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawności sprzężone, 

– są ocenami opisowymi. 

§ 31 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na 

śródroczną i roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania ucznia. 

2. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.  

3. Klasyfikacyjna ocena zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

§ 32 

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

1) kryteriach i sposobach sprawdzania bieżących osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
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2) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

3) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych; 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

ich rodziców o: 

1) sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

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

zachowania. 

3. Realizację zadania, o którym jest mowa w ust. 2 wychowawca potwierdza stosownym 

wpisem w dzienniku lekcyjnym. 

§ 33 

1. Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania zachowania, o których jest mowa w § 12 

odpowiednio w ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 pkt. 1 dostosowywane są do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych uczniów: 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym; 

2) posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia; 

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

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

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

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1–3, który jest objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt. 5 ustawy – Prawo oświatowe; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii. 

2. Nauczyciel przedmiotu po zapoznaniu się z orzeczeniem poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej opracowuje indywidualne wymagania dla 

danego ucznia z możliwością korekty wraz z rozwojem ucznia.  

3. Z wymaganiami edukacyjnymi, dostosowanymi do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia nauczyciel zobowiązany jest zapoznać  ucznia 

i rodziców. 

§ 34 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2015&qplikid=1#P1A6
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W przypadku długotrwałej nieobecności nauczyciela danego zajęcia edukacyjnego lub 

wychowawcy klasy ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zachowania 

wystawia uczniowi:  

1) nauczyciel zajęć edukacyjnych, któremu przydzielono stałe zastępstwo na czas 

nieobecności nauczyciela; 

2) nauczyciel, któremu powierzono na czas nieobecności nauczyciela funkcję wychowawcy 

danej klasy. 

§ 35 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 

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

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, lub informatyki, na 

podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii. 

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

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

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

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

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia  

w szkole.  

5. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć dyrektor szkoły wydaje na piśmie.  

6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2 , uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

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

§ 36 

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

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

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

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

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego 

wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, 

zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego  

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

albo „zwolniona”. 
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§ 37 

1. Uczniowi, który objęty był nauczaniem zorganizowanym przez placówkę medyczną – 

szpital, sanatorium – oceny tam uzyskane wpisuje się do dziennika lekcyjnego na podstawie 

wydanego uczniowi przez placówkę medyczną zaświadczenia – wykazu ocen.  

2. Oceny z wykazu ocen, o którym jest mowa w ust. 1, wychowawca klasy wpisuje do 

dziennika lekcyjnego w odpowiedniej kategorii edukacyjnej. O fakcie tym zobowiązany jest 

poinformować nauczyciela uczącego tego przedmiotu, z którego została wpisana ocena. 

3. Zaświadczenie – wykaz ocen – wydane przez placówkę medyczną wychowawca 

przechowuje w dokumentacji wychowawczej klasy do końca danego roku szkolnego.  

OCENIANIE ZACHOWANIA  UCZNIÓW 

§ 38 

1. Oceniając zachowanie ucznia uwzględnia się następujące podstawowe obszary: 

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) udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska, 

8) okazywanie szacunku innym osobom. 

§ 39 

1. Bieżące ocenianie zachowania polega na obserwowaniu aktywności edukacyjnej 

i społecznej uczniów oraz umieszczaniu odpowiednich wpisów w dzienniku 

lekcyjnym. 

2. W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów uczestniczą wszyscy nauczyciele szkoły. 

3. Wpisów o których mowa w pkt. 1 dokonuje się niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń 

mających wpływ na ocenę zachowania i zgodnie z obowiązującym w szkole systemem 

bieżącego oceniania zachowania uczniów opisanym w § 41 i § 42. 

4. Wychowawca klasy zobowiązany jest do systematycznej, przynajmniej raz 

w tygodniu, analizy wpisów oraz, w razie zaistnienia takiej potrzeby, podejmowania 

stosownych działań wychowawczych. 

5. Wnioski o wpisanie w dzienniku uwag o pozytywnych lub negatywnych przejawach 

zachowania ucznia mogą być zgłaszane przez: zainteresowanego ucznia, kolegów 

(koleżanki), innych pracowników szkoły. 

 

§ 40 
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1. Śródroczną i roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala nauczyciel - wychowawca 

uwzględniając: 

1) zapisy w dzienniku lekcyjnym lub w zeszycie wychowawcy (jeżeli jest prowadzony); 

2) opinie nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

3) opinię kolegów i koleżanek ucznia; 

4) samoocenę ucznia. 

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

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno 

– pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

3. W klasach I-III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ma charakter opisowy 

z wykorzystaniem określeń wykorzystanych w § 41 ust. 3 do opisu kryteriów ocen 

bieżących. 

4. Począwszy od klasy czwartej śródroczną, roczną i końcową klasyfikacyjną ocenę 

zachowania, ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe (skrót: wz); 

2) bardzo dobre (skrót: bdb); 

3) dobre (skrót: db); 

4) poprawne (skrót: pop); 

5) nieodpowiednie (skrót: ndp); 

6) naganne (skrót: ng). 

5. W dokumentacji szkolnej oceny określone w ust. 4 wpisuje się według zasad określonych 

w §45 ust. 7 pkt. 2 i 3 

§ 41 

1. W ramach bieżącego oceniania zachowania uczniów klas I-III nauczyciel obserwuje ucznia i 

ewentualne uwagi odnotowuje w e-dzienniku. Pod koniec każdego miesiąca nauczyciel, 

wykorzystując wyniki obserwacji, ustala każdemu uczniowi bieżącą miesięczną ocenę 

zachowania stosując skalę z ust. 2 i kryteria z ust. 3. Ustaloną ocenę wpisuje w dzienniku 

lekcyjnym w postaci cyfrowej. 

2. W klasach I-III stosuje  się następującą skalę bieżącego oceniania zachowania:  

6 –wzorowe; 

5 –bardzo dobre; 

4 –dobre; 

3 –niewłaściwe; 

3. Obowiązują następujące kryteria ustalania bieżącej oceny zachowania uczniów klas I-III:  

6 – Uczeń sumiennie przygotowuje się do zajęć, często podejmuje zadania dodatkowe. Nie 

opuszcza zajęć szkolnych, a sporadyczne nieobecności ma zawsze usprawiedliwione. 

Zawsze uzupełnia braki wynikające z nieobecności. Zawsze zwraca się kulturalnie i 

taktownie do osób dorosłych i rówieśników, nigdy nie używa „brzydkich słów". 
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Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze koleżeński. Jest punktualny. Wzorowo 

zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Sumiennie i 

rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje,  

np. dyżurnego. Zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie  

i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu 

pracy.  

5 – Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć. Ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności 

i uzupełnia braki z nimi związane. Najczęściej zwraca się kulturalnie  

i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Stara się przestrzegać zasad 

bezpieczeństwa. Jest koleżeński. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Bez zastrzeżeń 

zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć  szkolnych. Bez zastrzeżeń 

pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje np. dyżurnego. Dba  

i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. 

Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.  

4 – Uczeń zazwyczaj jest dobrze przygotowany do zajęć, a jego nieobecności są zazwyczaj 

usprawiedliwione Zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych  

i rówieśników. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia 

swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński. 

Zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach. Spóźnia się na zajęcia. Nie 

sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Zwykle 

sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. 

Zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Uczestniczy w życiu klasy  

i szkoły. Zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.  

3 – Uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Jego nieobecności są często 

nieusprawiedliwione. Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób 

i rówieśników, używa wulgaryzmów. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest 

niekoleżeński. Jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. 

Nagminnie spóźnia się na zajęcia. Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, 

wycieczek i zajęć szkolnych. Nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji,  

np. dyżurnego. Niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. Niechętnie 

uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy.  

 

 

§ 42 

1. Począwszy od klasy IV obowiązuje punktowy system bieżącego oceniania zachowania 

uczniów. 

2. W bieżącym ocenianiu zachowania punkty dodatnie przyznaje się uczniowi za: 

Lp. PUNKTY DODATNIE 
KRYTERIUM: 

PUNKTACJA: CZĘSTOTLIWOŚĆ 
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1. Pomoc w: 

−  organizacji imprez 
i uroczystości szkolnych, 

− utrzymaniu porządku  
w pomieszczeniach szkolnych. 

5pkt każdorazowo 

2. Praca na rzecz szkoły, promocja 
szkoły: (wydawanie gazetki, praca  
w bibliotece) 

10pkt każdorazowo 

3. Aktywny udział w uroczystościach 
szkolnych. 

10pkt każdorazowo 

4. Praca na rzecz klasy (np.: gazetki, 
imprezy klasowe. 

10pkt każdorazowo 

5. Udział w akcjach charytatywnych 10pkt każdorazowo 

6. Aktywny udział w akcjach SU 10pkt każdorazowo 

7. Wkład pracy włożony w naukę, 
pracowitość, obowiązkowość. 

15pkt raz w półroczu 

8. Wysoka kultura osobista w szkole 
 i poza nią. 

30pkt 
 

raz w półroczu 

9. Brak uwag negatywnych. 20pkt raz w półroczu 

10. Sumienne pełnienie dyżurów 
szkolnych. 

10pkt raz w półroczu 

11. Pomoc koleżeńska w nauce. systematyczna: 15pkt 
sporadyczna:5pkt 

raz w półroczu 

12. Punktualność (brak spóźnień) 10pkt raz w półroczu 

13. Inne przejawy pozytywnego 

zachowania:  

- Efektywne pełnienie funkcji w 

szkole (np.: Samorząd Uczniowski) 

- Efektywne pełnienie funkcji w 
klasie (np.: Samorząd Klasowy). 

 
 

10pkt 

 

5pkt 

raz w półroczu 
 
 
 

14. Udział w konkursach 
przedmiotowych/zawodach 
sportowych(w przypadku zawodów 
sportowych dotyczy tylko uczniów, 
którzy dobrze wywiązują się z 
obowiązków szkolnych) 
lub 
osiągnięcia w konkursach 
przedmiotowych i zawodach 
sportowych (3 pierwsze miejsca  
+ wyróżnienia)  

etap szkolny: 5pkt. 
etap gminny: 10pkt. 
etap powiatowy: 25pkt. 
etap rejonowy: 30pkt. 
etap wojewódzki: 50pkt. 
 
I etap: 10pkt  
II etap: 20pkt 
 III etap: 50pkt 
 Laureat, etap 
wojewódzki lub wyższy: 
100pkt 

każdorazowo 
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15. Pula punktów dodatnich do 
dyspozycji wychowawców 

20pkt raz w półroczu 

3. W bieżącym ocenianiu zachowania uczeń otrzymuje punkty ujemne za:  

Lp. PUNKTY UJEMNE 
KRYTERIUM: 

PUNKTACJA: CZĘSTOTLIWOŚĆ: 

1. Niewypełnianie obowiązków 
dyżurnego 

5pkt. każdorazowo 

2. Przeszkadzanie na lekcji(rozmowa z 
innymi uczniami, chodzenie po sali bez 
zgody nauczyciela, itp.) 

5pkt. każdorazowo 

3. Nieusprawiedliwione nieobecności w 
szkole. 

1pkt za 1 godz. każdorazowo 

4. Spóźnienie 1pkt każdorazowo 

5. Aroganckie odzywanie się do 
nauczyciela, pracowników szkoły i 
innych dorosłych 

10pkt każdorazowo 

6. Wulgarne słownictwo 10pkt każdorazowo 

7. Dokuczanie innym, przezywanie. 10pkt każdorazowo 

8. Agresywne zachowania 20pkt każdorazowo 

9. Bójki uczniowskie 
 
 Bójki z uszczerbkiem na zdrowiu, 
straty materialne 

10pkt 
 
50pkt 

każdorazowo 

10. Posiadanie i spożywanie substancji 
energetycznych (na terenie szkoły, 
podczas wycieczek, imprez i wyjść 
szkolnych). 

10pkt każdorazowo 

11. Kradzież 50pkt każdorazowo 

12. Picie alkoholu, palenie papierosów  
 i stosowanie innych używek 

100pkt każdorazowo 

13. Wyłudzanie pieniędzy 50pkt każdorazowo 

15. Niewłaściwe zachowanie się na 
stołówce szkolnej, podczas imprez 
szkolnych, przerw i wycieczek. 

10pkt każdorazowo 

16. Niszczenie mienia szkolnego lub poza 
szkolnego 

30pkt każdorazowo 

17. Prowokowanie kolegów do złych 
czynów 

30pkt każdorazowo 

18. Kłamstwo (w obecności nauczyciela 
lub pracowników szkoły) 

20pkt każdorazowo 

19. Ucieczka z lekcji 10pkt za każdą 
godzinę lekcyjną 

każdorazowo 

20. Wnoszenie na teren szkoły 
przedmiotów mogących zagrażać 
zdrowiu i życiu. 

30pkt każdorazowo 
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21. Zaśmiecanie otoczenia 5pkt każdorazowo 

22. Brak obuwia zamiennego 5pkt każdorazowo 

23. Niewywiązywanie się z obowiązków 
względem biblioteki 

15pkt raz w półroczu 

24. Używanie w szkole urządzeń 
telekomunikacyjnych bez zgody 
nauczyciela 

10pkt każdorazowo 

25. Niestosowny wygląd ucznia, makijaż, 
farbowane włosy, pomalowane 
paznokcie 

10pkt każdorazowo 

26. Stosowanie cyberprzemocy, 
wykorzystywanie wizerunku drugiej 
osoby bez jej zgody. 

50pkt każdorazowo 

27. Pula punktów ujemnych do dyspozycji 
wychowawców 

20pkt raz w półroczu 

4. Podane Ilości punktów dodatnich i ujemnych są maksymalne i nauczyciel ma prawo 

zmniejszyć ich ilość. 

5. Zachowaniem wyjściowym każdego ucznia klas IV-VIII jest zachowanie dobre. 

6. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia ocenę jaką uczeń uzyskał w pierwszym 

półroczu. 

7. Uczeń każdy rok szkolny rozpoczyna zerową ilość punktów, a II półrocze liczbą  punktów na 

podstawie, której ustalono mu śródroczną ocenę zachowania. 

§ 43 

1. Na podstawie uzyskanej ilości punktów wychowawca pod koniec pierwszego i drugiego 

półrocza ustala uczniowi śródroczną lub roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania wyrażoną 

w skali określonej w § 39 ust. 4. 

2. Ilość punktów na podstawie, której ustala się ocenę zachowania określa  się oddzielnie dla 

każdego półrocza z wykorzystaniem następującego algorytmu:  

Do liczby punktów z początku półrocza dodaje się sumę punktów dodatnich uzyskanych w 

danym półroczu pomniejszoną o trzykrotną  ilość otrzymanych punktów ujemnych. 

3. Ocenie zachowania ucznia, zgodnie ze skalą, o której mowa w § 39 ust. 4 odpowiadają 

określone poniżej przedziały punktowe: 

1) w I półroczu 

Ocena zachowania Przedział punktowy 

wzorowe Powyżej 150  

bardzo dobre 91 do 150 

dobre 0 do 90 

poprawne od -60 do -1 
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nieodpowiednie od -61 do -110 

naganne poniżej -110 

2) w II półroczu: 

Ocena zachowania Przedział punktowy 

wzorowe Powyżej 300  

bardzo dobre 181 do 300 

dobre 0 do 180 

poprawne od -120 do -1 

nieodpowiednie od -220 do -121 

naganne poniżej -220 

§ 44 

Ustalone przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w § 45 oraz § 80. 

§ 45 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dowolnego nauczyciela, lub grupy 

nauczycieli można zmienić uczniowi - podwyższyć lub obniżyć -   wcześniej ustaloną i 

zatwierdzoną na klasyfikacyjnym zebraniu Rady Pedagogicznej klasyfikacyjną ocenę 

zachowania. 

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1, zawierający szczegółowe uzasadnienie, przyjmuje 

dyrektor szkoły, a Rada Pedagogiczna rozpatruje  na posiedzeniu nadzwyczajnym. 

3. Wychowawca jest zobowiązany pisemnie poinformować ucznia i jego rodziców o fakcie  

i przyczynach zmiany wcześniej ustalonej oceny zachowania. 

OCENIANIE BIEŻĄCE UCZNIÓW 

§ 46 

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

§ 47 

1. Nauczyciel zobowiązany jest do informowania ucznia o każdej bieżącej ocenie, którą 

wpisuje do dziennika lekcyjnego. 

2. Uczniowie i ich rodzice są informowani o ocenach bieżących poprzez:  

1) informacje ustne przekazywane przez nauczycieli i wychowawców klas; 

2) wpisy do zeszytów przedmiotowych, zeszytów ćwiczeń; 

3) informacje pisemne przekazywane rodzicom na ich prośbę, lub z inicjatywy nauczyciela 

oraz podczas zebrań, które odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalanym na 

początku każdego roku szkolnego; 

4) e-dziennik, jeżeli jest prowadzony. 
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§ 48 

1. Do bieżącego oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia wykorzystuje się:  

1) obowiązkowe pisemne prace klasowe (sprawdziany lub wypracowania);  

2) kartkówki; 

3) odpowiedzi ustne; 

4) prace długoterminowe; 

5) prace domowe – obowiązkowe; 

6) aktywność na zajęciach; 

7) czytelnictwo.  

8) obowiązkowe międzyprzedmiotowe testy diagnozujące; 

9) prace dodatkowe – nieobowiązkowe wykonywane przez uczniów z własnej inicjatywy 

(wymaga akceptacji nauczyciela) lub inspiracji nauczyciela. 

§ 49 

Bieżącą ocenę ucznia nauczyciel rejestruje/dokumentuje/ dokonując zapisów: 

1) w dzienniku lekcyjnym; 

2) na wytworach pracy ucznia; 

3) w zeszycie i ćwiczeniach ucznia. 

§ 50 

Bieżące oceny w zeszytach i ćwiczeniach uczniów klas I – III  wyrażone stopniem, mogą być 

opatrzone komentarzem zawierającym informację o stanie wiedzy i umiejętności ucznia oraz 

wskazówką, co dziecko ma robić, aby pokonać napotkane trudności.  

§ 51 

1. Podczas sprawdzania kontrolnych pisemnych prac uczniów ustalając ocenę stosuje się 

następujące procentowe kryteria poprawności wykonania zadań: 

1) kartkówki, sprawdziany w klasach I-III: 

% poprawności Ocena 

100 6 (celująca)  

99-90 5 (bardzo dobra) 

89-75 4 (dobra) 

74-50 3 (dostateczna) 

49-30 2 (dopuszczająca) 

29-0 1(niedostateczna) 

 

2) dyktanda w klasach I-III (ocena zależy od ilości błędów ortograficznych, literowych  

i interpunkcyjnych)  

Ilość błędów Ocena 

0-1 6 (celująca) 

2 5 (bardzo dobra) 
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3-4 4 (dobra) 

5 3 (dostateczna) 

6-7 2 (dopuszczająca) 

8 i więcej 1 (niedostateczna 

3) kartkówki, sprawdziany w klasach IV-VIII: 

% poprawności  
 

Ocena 
 

92-100 oraz w całości 
wykonane zadanie dodatkowe 

lub twórcze, oryginalne 
rozwiązanie 

celujący (6) 

90-100 bardzo dobry (5) 

70-89 dobry (4) 

50-69 dostateczny (3) 

30-49 dopuszczający (2) 

0-29 niedostateczny (1) 

4) zasady oceny dyktand i wypracowań z języka polskiego w klasach IV-VIII określają 

nauczyciele w opracowanych przez siebie przedmiotowych systemach oceniania dla 

poszczególnych klas. 

2. Jeżeli uczeń w normalnym lub dodatkowym terminie nie pisał pracy pisemnej (kartkówki, 
sprawdzianu) lub ze względu na nieobecność w szkole nie wykonał zadania realizowanego 
na lekcji zamiast oceny wpisuje się znak kropki (.). 

§ 52 

W klasach I-III oceniając umiejętności rozumowania, mówienia, czytania i pisania w języku 

angielskim stosuje się następujące oceny słowne i cyfrowe:  

1) 6 - excellent; 

2) 5 - very good; 

3) 4 – good; 

4) 3 - you can do better; 

5) 2 - workmore; 

6) 1 - not enough. 

§ 53 

1. W klasach IV – VIII przyjmuje się następujące przedmiotowe systemy oceniania bieżącego:  

1) język polski, historia, matematyka, przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka:  

Kategorie ocen Zakres podlegający ocenianiu 

Sprawdziany, 
prace klasowe 

− sprawdziany z działów programowych (minimum 
 1 godzina);   

− wypracowania klasowe; 

− dyktanda; 
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− testy przedmiotowe, międzyprzedmiotowe. 

Odpowiedzi ustne,  
kartkówki 

− odpowiedź ustna ze wskazanego tematu (zadania); 

− ćwiczenia (w zeszycie ćwiczeń), samodzielnie wykonane 
na lekcji; 

− kartkówka (do 15 minut); 

−  recytacja poezji, prozy; 

Prace domowe,  
zaangażowanie  
własne ucznia 

− pisemne prace; 

− ustne prace; 

− dodatkowe prace; 

− referaty, projekty; 

− praca na lekcji (indywidualna i w grupie); 

− udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych; 

− przygotowanie do zajęć; 

− wykonanie pomocy do zajęć; 

− czytelnictwo; 

2) język obcy: 

Kategorie ocen Zakres podlegający ocenianiu 

Rozumienie − polecenia i instrukcje nauczyciela; 

− polecenia i instrukcje w ćwiczeniach i dialogach; 

− słownictwo w tekstach i dialogach; 

− zadawanie i odpowiadanie na pytania; 

− testy i sprawdziany w zakresie rozumienia. 

Mówienie,  
czytanie 

− poprawność wymowy; 

− użycie aktywnego słownictwa; 

− udział w dialogach i improwizowanych rozmowach; 

− budowanie zdań z użyciem odpowiedniej konstrukcji 
gramatycznej; 

− sprawdziany umiejętności komunikacyjnych; 

− poprawność i płynność czytania; 

− tłumaczenia; 

− słownictwo z tekstu czytanego; 

− testy i sprawdziany z czytania. 

Pisanie − poprawność ortograficzna, stylistyczna  
i gramatyczna; 

− teksty własne (klasowe, domowe); 

− teksty językowe; 

− kartkówki; 

− sprawdziany; 

− ćwiczenia na lekcji i w domu; 

− projekty długoterminowe. 

3) muzyka: 

Kategorie ocen Zakres podlegający ocenianiu 

Aktywność wokalna  − śpiew solowy; 
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i instrumentalna − śpiew w grupie; 

− śpiewanie solmizacją; 

− gra solowa i zespołowa; 

− gra na flecie; 

− gra na instrumentach perkusyjnych. 

− udział w konkursach; 

− udział w uroczystościach szkolnych i klasowych; 
 

Działania twórcze 
i wiedza muzyczna, 

percepcja muzyczna, 
wysiłek i 

zaangażowanie 

− przygotowanie do zajęć; 

− wykonanie pomocy do zajęć; 

− tworzenie rytmów w określonym takcie; 

− rytmizacja tekstów literackich; 

− śpiewanie w kanonie; 

− tworzenie własnych melodii; 

− śpiew z pamięci, z taktowaniem; 

− odtwarzanie rytmu przy pomocy gestu dźwięków; 

− zadania i ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń; 

− prace domowe. 

− określanie budowy formalnej utworu; 

− określanie charakteru słuchanej muzyki; 

− umiejętność refleksyjnego słuchania muzyki; 

− określanie brzmienia i środków wykonawczych 
(głosy, instrumenty, zespoły).  

− nazewnictwo dźwięków, znaki chromatyczne, 
wartości rytmiczne;   

− praca na lekcji indywidualna i w grupie. 

4) plastyka:  

Kategorie ocen Zakres podlegający ocenianiu 

Działalność 
 plastyczna 

− rysowanie (ołówkiem, kredką, tuszem); 

− malowanie (akwarelą, plakatówką); 

− rzeźbienie (glina, plastelina, mydło); 

− malowanie z natury (obserwacja, przeniesienie 
wielkości); 

− malowanie z wyobraźni; 

− przygotowanie pracy konkursowej (udział  
w konkursach). 

Wiedza plastyczna,  
historia sztuki, 

 percepcja sztuki, 
wysiłek, 

zaangażowanie na 
zajęciach. 

− przygotowanie do zajęć; 

− wykonanie pomocy do zajęć; 

− twórczy sposób przedstawiania tematu; 

−  interpretacja tematu; 

− praca na lekcji indywidualna i w grupie 

− rodzaje malarstwa; 

− kompozycje malarskie; 

− barwy i ich cechy; 
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− architektura;   

− sztuka użytkowa;   

− sztuka ludowa;   

− sztuka prehistorii;   

− sztuka starożytna, nowożytna; 

− odpowiedzi ustne;   

− zadania domowe   

− klasyfikacja dzieł sztuki;   

− analiza dzieł sztuki;   

− dodatkowe prace 

5) technika: 

Kategorie ocen Zakres podlegający ocenianiu 

Działalność techniczna . 
Wysiłek i 

zaangażowanie na 
zajęciach 

− zgodność wyrobu z projektem; 

− posługiwanie się narzędziami; 

− gospodarowanie materiałami;   

− estetyka wykonania; 

− wkład pracy własnej/dzwonkach chromatycznych; 

− stosowanie twórczych rozwiązań. 

− organizacja miejsca pracy; 

− samodzielność pracy;   

− gospodarowanie czasem;   

− pomoc koleżeńska, dzielenie się swoimi 
doświadczeniami 

Wiedza techniczna 
Zadania domowe 

− czytanie instrukcji ze zrozumieniem;   

− znajomość zasad, przepisów ruchu drogowego; 

−  wiedza z zakresu materiałoznawstwa (papier, 
tkaniny, minerały);  

− proces technologiczny;  

−  normy techniczne, pismo techniczne 

−  zadania podsumowujące określoną działalność 
techniczną w ćwiczeniach;   

− doświadczenia techniczne i chemiczne – zeszyt 
ćwiczeń;  

−  poprawa zadań technicznych 

6) wychowanie fizyczne: 

Kategorie ocen Zakres podlegający ocenianiu 

Wysiłek  
i zaangażowanie  

własne ucznia 

− ocena aktywności na lekcji – wysiłek jaki uczeń 
wkłada w uzyskanie jak najlepszego wyniku w 
odniesieniu do jego rzeczywistych możliwości;   

− przygotowanie do zajęć (strój sportowy) – 
dozwolony jest czterokrotny brak stroju w półroczu, 
za piątym razem uczeń otrzymuje ocenę cząstkową- 
niedostateczną;   
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− dyscyplina na zajęciach –podporządkowanie się 
poleceniom nauczyciela, przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa;   

− aktywność pozalekcyjna – uczestnictwo w zawodach 
sportowych (międzyszkolnych) jako reprezentant 
szkoły.  

Sprawdziany 
umiejętności 

 i motoryczności,  
wiadomości 

− poprawność wykonania ćwiczeń gimnastycznych, 
technicznych, gier zespołowych;   

− rzeczywiste możliwości ucznia i ich adekwatność do 
wkładanego wysiłku;   

− ocena według limitów czasowych, uzyskanych w 
próbach czasowych oraz testach z uwzględnieniem 
postępów ucznia w całym okresie nauki;   

− sprawozdanie zdobytych wiadomości w działaniu 
praktycznym – prowadzenie rozgrzewki, 
sędziowanie, wpływ wysiłku fizycznego na zdrowie 
człowieka. 

7) informatyka:  

Kategorie ocen Zakres podlegający ocenianiu 

 
Sprawdziany 

− sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdym 
dziale programowym w formie testów z pytaniami   

 
Ćwiczenia praktyczne 

− praca z programem – stosowanie odpowiednich 
metod, sposobów wykonania;   

− stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach 
praktycznych. 

Odpowiedzi ustne,  
prace domowe  

i zaangażowanie 
własne ucznia 

− odpowiedzi z zakresu opracowanego działu 
programowego;   

− odpowiedzi z zakresu „nowego” materiału 
programowego;   

− prace domowe – bieżące, długoterminowe, 
nadobowiązkowe;   

− konkursy szkolne i pozaszkolne. 

8) religia, etyka:  

Kategorie ocen Zakres podlegający ocenianiu 

 
Odpowiedzi ustne,  

odpowiedzi pisemne 

− odpowiedzi ustne ze wskazanego tematu;   

− ćwiczenia (w zeszytach ćwiczeń) 

− zadania samodzielnie wykonane na lekcji; 

− kartkówki (do 15 minut). 

 
Prace domowe,  

zaangażowanie własne 
ucznia 

− pisemne prace;  dodatkowe prace; 

− praca na lekcji (indywidualna i w grupie); 

− przygotowanie do zajęć; 

− prace domowe; 

− konkursy szkolne. 
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2. W ciągu każdego półrocza uczeń powinien uzyskać następującą minimalną liczbę ocen 

bieżących z każdej kategorii określonej w ust. 1:  

Liczba godzin zajęć danego 
przedmiotu tygodniowo 

Minimalna liczba ocen w każdej 
kategorii edukacyjnej 

1 1 

2 2 

3 2 

4 3 

5 lub więcej 3 

§ 54 

1. W szkole obowiązują następujące zasady przeprowadzania prac klasowych 

(sprawdzianów):  

1) nauczyciel z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem informuje uczniów o terminie  

i zakresie tematycznym sprawdzianu oraz wpisuje jego termin w dzienniku lekcyjnym;  

2) praca klasowa (sprawdzian) musi być poprzedzona powtórzeniem wiadomości; 

3) w ciągu dnia nauki może być tylko jeden sprawdzian;  

4) w ciągu tygodnia nie może być więcej niż trzy sprawdziany w danej klasie; 

5) ocenienie i omówienie sprawdzonych prac powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od 

ich napisania przez uczniów; 

6) sprawdzone i ocenione pisemne prace klasowe uczeń i jego rodzice otrzymują do 

wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela, 

7) nauczyciel zobowiązany jest przechowywać pisemne prace uczniów do końca roku 

szkolnego.  

§ 55 

1. Kartkówka jako metoda bieżącej oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów powinna: 

1) obejmować zakres wiedzy i umiejętności maksymalnie z trzech ostatnich lekcji; 

2) trwać od 10 do 15 minut; 

2. Kartkówka nie wymaga wcześniejszego zapowiedzenia. 

§ 56 

Ze sprawdzianu lub kartkówki uczeń może otrzymać tylko jedną ocenę;  

 

§ 57 

1. Wprowadza się następujące zasady zadawania, wykonywania, sprawdzania i oceniania prac 

domowych:  

1) zadawanie prac domowych:  

a) praca domowa zadawana uczniom może mieć formę ustną lub pisemną, 
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b) każdy uczeń jest zobowiązany zapisać (zaznaczyć) pracę domową  

w zeszycie przedmiotowym, zeszycie ćwiczeń lub podręczniku, 

c) długoterminowe prace domowe (wypracowania, projekty, referaty, zestawy 

zadań/ćwiczeń, prezentacje) są zadawane na czas nie krótszy niż tydzień;  

2) sprawdzanie prac domowych:  

a) wykonanie pracy domowej jest sprawdzane przez nauczyciela;  

b) brak pracy domowej, ujawniony podczas sprawdzania jest odnotowywany przez 

nauczyciela w zeszycie przedmiotowym/zeszycie ćwiczeń poprzez wpis „Brak pracy 

domowej” oraz ocena niedostateczny (1), 

c) zgłoszoną – brakującą – pracę domową uczeń jest zobowiązany uzupełnić  

i przygotowaną pokazać nauczycielowi na następnych zajęciach, 

d) zgłoszenie braku pracy domowej musi nastąpić przed rozpoczęciem zajęć, 

e) długoterminowe prace domowe uczniów (wypracowania, projekty, referaty, zestawy 

zadań/ćwiczeń, prezentacje) są sprawdzane przez nauczyciela w terminie nie 

dłuższym niż dwa tygodnie.  

3) ocenianie prac domowych:  

a) nie każda praca domowa jest oceniana;  

b) każdemu uczniowi jest sprawdzana i oceniana długoterminowa praca domowa 

(wypracowania, projekty, referaty, zestawy zadań/ćwiczeń, prezentacje);  

c) ocena za prace domowe wyrażona stopniem może być opatrzona krótkim 

komentarzem/uzasadnieniem nauczyciela;  

d) niepoprawnie wykonaną pracę domową uczeń jest zobowiązany poprawić  

i ponownie oddać nauczycielowi do oceny, w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela; nieprzygotowanie pracy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne  

z otrzymaniem oceny niedostatecznej (1), a w klasach I – III zapisu słowno – 

cyfrowego „brak pracy domowej” (1);  

e) bieżące – codzienne prace domowe są oceniane wybiórczo (zgodnie z ustaleniami 

nauczyciela);  

f) ocenę niedostateczną (1) za pracę domową otrzymuje uczeń, który nie wykonał pracy 

domowej i nie zgłosił tego faktu nauczycielowi przed zajęciami. 

g) do oceny pracy domowej stosuje się kryteria wynikające  

z wewnątrzszkolnego systemu oceniania.  

§ 58 

Czas przeznaczony na wykonanie przez ucznia pracy długoterminowej nie może być dłuższy 

niż jeden miesiąc. 

§ 59 

Każdy uczeń z takich przedmiotów jak język polski, język obcy, matematyka, przyroda, historia, 

geografia, biologia, chemia, fizyka w każdym półroczu powinien mieć ocenioną przynajmniej 

jedną odpowiedź ustną. 
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§ 60 

1. Ocenianie poziomu czytelnictwa jest formą motywowania do podnoszenia kultury 

czytelniczej uczniów.  

2. Ocenianiu podlega czytelnictwo książek spoza wykazu lektur obowiązujących na danym 

poziomie klasowym i odbywa się według następujących zasad: 

1) wybrane pozycje książkowe do samodzielnej lektury uczeń wypożycza  

z biblioteki szkolnej po konsultacji z nauczycielem bibliotekarzem lub nauczycielem 

polonistą, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, upodobaniami; 

2) nauczyciel bibliotekarz przy zwrocie książki może sprawdzić znajomość jej treści; 

3) bibliotekarz, począwszy od miesiąca października przekazuje wychowawcom klas I-III, 

a w klasach IV-VIII nauczycielom języka polskiego comiesięczne informacje  

o czytelnictwie uczniów; informacja dotyczy miesiąca poprzedniego i przekazywana 

jest do 14 dnia każdego miesiąca; 

4) Nauczyciele wymienieni w pkt. 3 ustalają oceny za czytelnictwo, stosując następujące 

kryteria:  

Ocena liczba książek przeczytanych w miesiącu 

celujący ( 6 ) 4 książki 

bardzo dobry (5 ) 3 książki 

5) Oceny za czytelnictwo są ocenami bieżącymi z edukacji polonistycznej  

(w klasach I-III) i języka polskiego (w klasach IV-VIII); 

6) W każdym półroczu uczeń za czytelnictwo może otrzymać maksymalnie trzy oceny. 

 § 61 

1. Aktywność ucznia na zajęciach może być oceniana za pomocą plusów lub minusów. 

2. Uczeń po uzyskaniu 5 plusów otrzymuje  ocenę bardzo dobrą (5), a po uzyskaniu 5 minusów 

- ocenę niedostateczną (1). 

§ 62 

1. W szkole obowiązują następujące zasady poprawiania ocen: 

1) uczeń ma prawo jeden raz poprawić ocenę ze sprawdzianu w czasie i w sposób 

uzgodniony z nauczycielem; 

2) poprawa oceny musi się odbyć w terminie 14 dni od daty jej otrzymania; 

3) poprawa prac pisemnych odbywa się po zajęciach lekcyjnych.  

4) ocena uzyskana przez ucznia w wyniku poprawy pracy klasowej, sprawdzianu jest 

obowiązująca; obydwie oceny są uwzględniane przy wystawianiu oceny śródrocznej, lub 

rocznej. 

5) zapis z ust. 1 nie dotyczy poprawy na ocenę celującą (6); 

§ 63 

W szkole stosuje się następującą procedurę wyznaczania dodatkowego terminu pisania pracy 

klasowej: 
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1) dodatkowy termin pisania pracy klasowej wyznacza się uczniom, którzy jej z różnych 

przyczyn nie pisali; 

2) uczniowi, który nie pisał pracy klasowej z przyczyn usprawiedliwionych dodatkowy 

termin ustala się tylko i wyłącznie na jego prośbę; 

3) uczeń, który nie pisał pracy klasowej z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 

pisze ją w terminie wyznaczonym przez nauczyciela; 

4) pisanie pracy  powinno odbyć się w terminie 10 dniu od powrotu ucznia do szkoły; 

5) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie zgłosił się i nie pisał pracy klasowej  

w uzgodnionym lub wyznaczonym terminie, może pisać ją w innym terminie, dowolnie 

wybranym przez nauczyciela, jednak nie dłuższym niż tydzień od pierwszego terminu; 

6) uczeń, który dwukrotnie, mimo uzgodnionego lub wyznaczonego terminu, nie 

przystąpił do pisania pracy klasowej otrzymuje ocenę niedostateczną; 

7) zapisu, o którym mowa w ust. 6 nie stosuje się w przypadku ucznia, który nie zgłosił się 

w wyznaczonych terminach z ważnych przyczyn zdrowotnych lub losowych, 

potwierdzonych stosownym oświadczeniem rodziców. 

§ 64 

1. Nieobecność ucznia w szkole nie zwalnia go z obowiązku przygotowania się do bieżących 

lekcji. 

2. Obowiązek z ust. 1 nie dotyczy uczniów, których ciągła nieobecność wynosiła: 

1) w przypadku matematyki, przyrody, języka polskiego pięć lub więcej dni; 

2) w przypadku pozostałych przedmiotów minimum 2 tygodnie 

3. W sytuacjach opisanych w ust. 2 uczeń zgłasza swą wcześniejszą nieobecność 

nauczycielowi na początku lekcji i uzgadnia z nim termin uzupełnienia braków;  

KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW 

§ 65 

1. Klasyfikacja polega na okresowym podsumowaniu zachowania i osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania oraz ustaleniu przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe  

i dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz wychowawców śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych wyrażonych odpowiednio w sposób określony w § 39 ust. 3 i 4 oraz  

§ 25 ust. 1 i 2. 

2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się odpowiednio pod koniec pierwszego  

i drugiego półrocza. 
3. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w pierwszym lub drugim półroczu. 



38 
 

4. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

5. Ostatnim etapem klasyfikacji uczniów jest zatwierdzenie wyników klasyfikacji na 

klasyfikacyjnych zebraniach Rady Pedagogicznej. 

6. Dokładne terminy klasyfikacyjnych zebrań Rady Pedagogicznej ustala się na początku 

każdego roku szkolnego i podaje się je do wiadomości uczniom i ich rodzicom.  

§ 66 

1. Przyjmuje się następujący tryb ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w klasach I – III:  

1) śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest ustalana przez nauczyciela na podstawie 

ocen bieżących, uzyskanych przez ucznia odpowiednio w pierwszym lub drugim 

półroczu, odnotowanych w dzienniku lekcyjnym w poszczególnych edukacjach  

i kategoriach edukacyjnych, z uwzględnieniem postępów edukacyjnych  

i indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,  

2) ustalając roczną ocenę klasyfikacyjną nauczyciel powinien uwzględnić osiągnięcia ucznia 

z pierwszego półrocza,  

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zachowania ma formę opisu charakteryzującego wiedzę, umiejętności 

oraz zachowanie ucznia.  

§ 67 

W klasach IV-VIII podczas ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych obowiązują następujące zasady:  

1) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustala się na podstawie ocen bieżących, przy czym nie może to być ich średnia 

arytmetyczna; 

2) roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych ustala się na podstawie 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej i ocen bieżących otrzymanych przez ucznia w trakcie 

drugiego półrocza.; 

3) uczniom: 

a) nieklasyfikowanym, 

b) realizującym indywidualny program lub tok nauki, 

c) realizującym obowiązek nauki poza szkołą, 

- oceny klasyfikacyjne ustala się przeprowadzając  egzamin klasyfikacyjny. 

 

§ 68 
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1. O proponowanej klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej (1), uczniowie i ich rodzice są 

informowani na miesiąc przed terminem śródrocznego lub rocznego klasyfikacyjnego 

zebrania Rady Pedagogicznej.  

2. W przypadku niedostarczenia przez ucznia pisemnego potwierdzenia otrzymania przez 

rodziców informacji, o której jest mowa w ust. 1, wychowawca klasy ma obowiązek 

skutecznie przekazać informację o grożących dziecku śródrocznych lub rocznych ocenach 

niedostatecznych. 

3. Na 14 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w klasach IV – VIII, 

a w przypadku oceny zachowania - wychowawcy klas, są zobowiązani do wpisania 

w dzienniku lekcyjnym proponowanych ocen klasyfikacyjnych. 

4. Ustalone oceny klasyfikacyjne nauczyciele wpisują do dziennika na 3 dni przed 

terminem zebrania klasyfikacyjnego. 

5. Nauczyciele informują uczniów o proponowanych i ustalonych ocenach 

klasyfikacyjnych. 

6. Po terminach określonych w ustępie 4 oceny klasyfikacyjne mogą ulec zmianie tylko 

w sytuacji opisanej w § 80. 

§ 69 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o podwyższenie proponowanej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (podstawą do 

roszczeń nie może być porównywanie ocen między uczniami). 

2. Chęć podwyższenia proponowanej oceny klasyfikacyjnej zgłasza się 

odpowiedniemu nauczycielowi, który w zależności od sytuacji edukacyjnej ucznia 

ustala sposób jej poprawy. 

3. Poprawianie proponowanych ocen klasyfikacyjnych jest możliwe tylko przed 

określonym w § 68 terminem wpisania oceny klasyfikacyjnej do dziennika. 

4. Prośba o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej może dotyczyć 

podwyższenia oceny tylko o jeden stopień. 

5. Niezadawalający wynik sprawdzianu, o którym jest mowa w ust. 2 nie powoduje obniżenia 

proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

§ 70 

W szkole stosuje się następujące ogólne zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych: 

1) egzamin klasyfikacyjny, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

2) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

3) egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4) podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice ucznia. 
5) Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest ustalana z zastosowaniem skali dotyczącej prac 

klasowych (sprawdzianów) i umieszczonej w §51 ust. 3. 
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6) z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin, 

c) termin egzaminu, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania egzaminacyjne, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

6) do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  

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

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7) ustalona przez komisję w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena 

klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 76. 

§ 71 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia realizującego indywidualny program lub 

tok nauki oraz ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą przeprowadza komisja 

w składzie: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten 

egzamin. 

2. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, 

z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

3. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, dla ucznia, który 

kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu 

obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego 

nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

2. Termin egzaminu, o którym mowa w ust. 1 ustala dyrektor szkoły w porozumieniu  

z rodzicami ucznia w momencie wydawania decyzji zezwalającej na realizację przez ucznia 

wymienionych w ust. 1 form spełniania obowiązku szkolnego; 

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza 

szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, 

muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie ustala 

się oceny zachowania. 

§ 72 

W przypadku uczniów nieklasyfikowanych stosuje się następującą procedurę 

przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego: 
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1) uczniowie i ich rodzice, na tydzień przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym 

zebraniem Rady Pedagogicznej są informowani pisemnie  o braku możliwości ustalenia 

ocen klasyfikacyjnych oraz warunkach przystępowania do egzaminu klasyfikacyjnego; 

2) rodzice uczniów, są zobowiązani nie później niż  godzinę przed śródrocznym (rocznym) 

klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej poinformować na piśmie dyrektora szkoły 

o zamiarze przystąpienia ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego. Uczniowie nieklasyfikowani 

z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności mogą przystąpić do egzaminu 

klasyfikacyjnego tylko za zgodą Rady Pedagogicznej; 

3) dyrektor szkoły przedstawia rodzicom ucznia, określony przez nauczycieli zakres egzaminu 

klasyfikacyjnego oraz uzgadnia jego termin. Ze względu na liczbę zajęć edukacyjnych 

objętych egzaminem klasyfikacyjnym - egzamin może być przeprowadzony etapowo; 

4) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w składzie: 

a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

5) śródroczny egzamin klasyfikacyjny nie może odbyć się później niż 30 marca danego roku 

szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 6; 

6) uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do śródrocznego egzaminu 

klasyfikacyjnego w terminie do 30 marca danego roku szkolnego, przystępuje do egzaminu 

w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do 30 kwietnia 

danego roku szkolnego; 

7) uczeń, który przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego i nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego z 

danego zajęcia edukacyjnego otrzymuje z tego zajęcia śródroczną niedostateczną ocenę 

klasyfikacyjną; 

8) uczeń, który nie przystąpił do śródrocznego egzaminu klasyfikacyjnego, jest 

nieklasyfikowany; 

9) roczny egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych nie może odbyć się później niż do dnia 25 sierpnia danego roku szkolnego, 

z zastrzeżeniem zapisów z ust. 10; 

10) uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w terminie do 25 sierpnia danego roku szkolnego, przystępuje do 

egzaminu klasyfikacyjnego w dodatkowym terminie, ustalonym przez dyrektora szkoły, 

nie później niż do 31 sierpnia danego roku szkolnego; 

11) uczeń, który przystąpił i nie zdał rocznego egzaminu klasyfikacyjnego otrzymuje 

niedostateczną roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

12) uczeń o którym mowa w ust.11 nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub 

nie kończy szkoły, z zastrzeżeniem ust. 13. 

13) uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna niedostateczna ocena 

klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 76. Uzyskana w ten sposób ocena jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 80; 
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14) uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego do 31 sierpnia danego roku 

szkolnego jest nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych i nie 

otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły.  

PROMOCJA UCZNIÓW 

§ 73 

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

programowo wyższej. 

2. Zapis z ust. 1 nie dotyczy uczniów nieklasyfikowanych. 

3. 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. 

4. Na wniosek rodziców po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy 

klasy i po uzyskaniu zgody rodziców Rada  Pedagogiczna może postanowić o promowaniu 

ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku 

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

szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

5. Uczniowie klas I-III, szczególnie wyróżniający się w nauce oraz prezentujący wysoką kulturę 

osobistą, na wniosek wychowawcy klasy mogą na zakończenie roku szkolnego otrzymać 

nagrody książkowe. 

§ 74 

1. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 

uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

2. W klasach IV-VII uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych, co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej  

z wyróżnieniem. 

3. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, i który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej  

z wyróżnieniem. 

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

ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych 

zajęć. 

5. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen,  

o której mowa w ust. 2, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen 
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klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą 

całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.   

6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem zapisów z  § 76i 80. 

§ 75 

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń 

zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne potwierdzające 

uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. 

2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje 

świadectwo szkolne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem i nagrodę 

książkową. 

§ 76 

1. Począwszy od klasy czwartej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może za zgodą 

Rady Pedagogicznej zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego 

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 

egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

5. Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

informuje ucznia i jego rodziców o decyzji rady pedagogicznej, dotyczącej egzaminu 

poprawkowego. 

6. Informacja, o której jest mowa w ust. 4 ma postać pisemną, wymaga potwierdzenia 

odbioru przez rodzica i musi zawierać: nazwę przedmiotów, z których uczeń uzyskał ocenę 

niedostateczną, wyznaczony termin egzaminu poprawkowego, opracowany przez 

nauczycieli zakres wiedzy i umiejętności objęty egzaminem poprawkowym, wyniki 

klasyfikacji rocznej; 

7. Egzaminu poprawkowego nie przeprowadza się w klasie ósmej. 

 

 

 

§ 77 

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły 

w składzie: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 



44 
 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach 

(usprawiedliwiona absencja nauczyciela). W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje 

jako osobę egzaminująca innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

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

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

3. Aby zdać egzamin poprawkowy na ocenę dopuszczającą uczeń musi uzyskać z części 

pisemnej minimum 50% punktów możliwych do uzyskania, a za cały egzamin nie mniej 

niż 70% punktów. 

4. O wyniku egzaminu poprawkowego uczeń jest informowany w dniu egzaminu, po 

sprawdzeniu i ocenie jego części. 

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5)  zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

6. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. 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 jednak niż do końca 

września danego roku. 

8. Uczeń, o którym mowa w ust. 7 do czasu przystąpienia do egzaminu poprawkowego w 

drugim terminie uczęszcza do klasy, z której nie otrzymał promocji. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 10. 

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

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

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

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

realizowane w klasie programowo wyższej. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu 

poprawkowego została ustalona niezgodnie z trybem ustalania tej oceny.  

W uzasadnionym przypadku ostateczną ocenę ustala komisja, o której mowa  

w§ 80, ust. 3, pkt. 1. 



45 
 

§ 78 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:  

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

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz 

roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny wyższe od oceny 

niedostatecznej. 

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem § 83 ust. 7-9. 

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

której mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen,  

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

3. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkoła, kończy szkołę podstawową  

z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75. 

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

ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane  

z tych zajęć.   

5. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen,  

o której mowa w ust. 2, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen 

klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą 

całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

§ 79 

1. Uczeń, który ukończył szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

2. Uczeń, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły 

potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową. 

3. Na świadectwie ukończenia szkoły umieszcza się oceny końcowe, którymi są roczne oceny 

klasyfikacyjne uzyskane w ostatnim roku nauki danych zajęć edukacyjnych. Oceną końcową 

zachowania jest roczna ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej. 

 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ZASTRZEŻEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO 

TRYBU USTALANIA ROCZNEJ KLASYFIKACYJNEJ OCENY Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ 

EDUKACYJNYCH I ROCZNEJ OCENY ZACHOWANIA 

§ 80 

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

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, roczna ocena klasyfikacyjna 
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zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych 

ocen. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie 

później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.  

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

ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi 

trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 76 ust. 1. 
5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa 

w ust. 3pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami, nie później 

jednak niż w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego.. 
6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  

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

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa  

w ust. 3, pkt. 1 jest ostateczna. 
§ 81 

1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w § 80 ust. 3 pkt.1 

przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, nie później niż w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. 

2. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki  

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Za pozytywny wynik sprawdzianu wiedzy i umiejętności przyjmuje się taki, w którym uczeń 

zarówno w części pisemnej i ustnej udzielił co najmniej 85% poprawnych odpowiedzi. 

5. Sprawdzian przeprowadza komisja w składzie: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
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3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

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

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego 

takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
6. W skład komisji, o której mowa w § 80 ust. 3 pkt. 2, wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4)  pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

7) przedstawiciel rady rodziców. 

7. Komisja, o której mowa w ust. 6 ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania  

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

§ 82 

1. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o której mowa w § 80 ust. 3 pkt. 1 

sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

3) termin sprawdzianu, 

4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania sprawdzające, 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

2. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, 

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

ucznia zadania praktycznego. 

3. Z posiedzenia komisji, o której mowa w § 80 ust. 3 pkt. 2sporządza się protokół, zawierający 

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

2) termin posiedzenia komisji, 

3) imię i nazwisko ucznia, 

4) wynik głosowania, 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

4. Protokoły, o których mowa w ust. 1 i 3, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. 
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EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

§ 83 

1. Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, 

w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania. 

3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i 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. 

4. Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego uczy 

się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

5. Termin i przebieg  egzaminu ósmoklasisty corocznie określany jest przez Centralną 

Komisję Egzaminacyjną. 

6. Przystąpienie do wszystkich części egzaminu ósmoklasisty jest niezbędnym warunkiem 

ukończenia szkoły podstawowej z zastrzeżeniem ust. 7-9. 

7. Do egzaminu ósmoklasisty nie przystępują uczniowie 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. 

8. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 7 może być zwolniony przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

9. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie, o którym mowa  

w art. 44zzzw Ustawy o Systemie Oświaty, oraz laureat konkursu przedmiotowego  

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie  

z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 w/w ustawy, organizowanych 

z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni  

z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. Zwolnienie następuje na podstawie 

zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły podstawowej tytułu 

odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu 

zespołu egzaminacyjnego. 

10. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 9, jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku. 

§ 84 
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1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu  

w ustalonym terminie, albo przerwał egzamin, przystępuje do niego w dodatkowym 

terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do 

dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

2. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty w terminie do dnia 20 sierpnia 

danego roku, powtarza klasę ósmą oraz przystępuje do egzaminu ósmoklasisty  

w następnym roku, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W szczególnych przypadkach zdrowotnych lub losowych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, 

dyrektor komisji okręgowej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić 

ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty. Dyrektor szkoły składa 

wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.  

§ 85 

1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzona i oceniona praca ucznia jest 

udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez 

dyrektora komisji okręgowej. 

2. Wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa na ukończenie szkoły i nie odnotowuje się go 

na świadectwie ukończenia szkoły. 

3. Imienne zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty komisja okręgowa przekazuje 

do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

a w przypadku, o którym mowa w § 84 ust. 1.– do dnia 31 sierpnia danego roku. 

4. Zaświadczenie, którym mowa w ust. 3, przekazuje uczniowi lub jego rodzicom dyrektor 

szkoły. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE 

§ 86 

1. Wewnątrzszkolny system oceniania zatwierdza uchwałą Rada Pedagogiczna po uzyskaniu 

pozytywnej opinii  Rady Rodziców. 

2. Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi integralną część statutu szkoły. 

3. Wszelkie zmiany wprowadzane są uchwałą Rady Pedagogicznej. 

§ 87 

Odpowiedzialność za funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania  

i gwarantami przestrzegania jego zapisów są dyrektor szkoły i Rada Pedagogiczna. 

§ 88 

W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 wszystkie uregulowania dotyczące przedmiotów 

informatyka i technika dotyczą również przedmiotów zajęcia komputerowe i zajęcia 

techniczne. 
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Rozdział 5 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§ 89 

Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

§ 90 

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce 
nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje 
w sprawach:  
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

3) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; 

4) powoływania wicedyrektora oraz wychowawców świetlicy; 

5) ustalenia kompetencji i kierowania pracą wicedyrektora, wychowawców świetlicy; 

pracowników administracji i obsługi. 

2. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje zRadą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

§ 91 

Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;  

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

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

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

pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom  

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych; 

8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu w ostatniej klasie szkoły 

podstawowej; 

9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 
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specjalnego ucznia; 

10) dopuszcza do użytku w szkole zestaw programów po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej; 

11) podaje do publicznej wiadomości informacje o szkolnym zestawie programów nauczania 

i szkolnym zestawie podręczników, które mają obowiązywać  w szkole 

w kolejnym roku szkolnym; 

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

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły; 

13) współpracuje z pielęgniarką szkolną i innymi osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę 

zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL 

ucznia celem właściwej realizacji tej opieki; 

14) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą 

15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

§ 92 

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

realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni  

w szkole.  

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  

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

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania 

mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  

z inicjatywy Dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków 

rady pedagogicznej. 

5. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin określający szczegółowe zasady jej pracy.  

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem rady.  

7. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności szkoły. 

§ 93 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planu pracy szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  

w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców; 
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4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą  przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

6) zatwierdzanie szkolnego zestawu programów i szkolnego zestawu podręczników; 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

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

2) projekt planu finansowego szkoły;  

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

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

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub zmiany jego treści  

i przedstawia do zaopiniowania Radzie Rodziców. 

§ 94 

1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole do organu prowadzącego szkołę. 

2. W przypadku określonym w ust. 2 organ uprawniony do odwołania dyrektora jest 

obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę 

Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

§ 95 

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokół, który jest dostępny do wglądu 

dla członków Rady Pedagogicznej w sekretariacie szkoły, podpisuje protokolant, dyrektor 

szkoły oraz wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej. 

3. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej 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. 

4. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust.1, niezgodnych  

z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie 

zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla 

uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

§ 96 

1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów oddziałów klas I-VIII. 
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2. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz do organu sprawującego nadzór pedagogiczny  

z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.  

3. Do kompetencji Rady Rodziców należą w szczególności: 

1) uchwalanie w porozumiewaniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego; 

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,  

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania w szkole. 

4) Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust.3 pkt 1 

program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

§ 97 

1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych 

wybranych w wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału; 

2. W wyborach, o których mowa w ust. 1, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

3. Na zebraniu, o którym mowa w ust.1 wychowawca zapoznaje ogół rodziców uczniów 

swojej klasy z zadaniami Rady Rodziców (na podstawie obowiązujących przepisów). 

4. Dopuszcza się wybieranie osób nieobecnych, które wcześniej złożyły deklarację do 

pracy w charakterze członka Rady Rodziców. 

5. Wychowawca zobowiązany jest powiadomić dyrektora o wynikach wyborów,  

o których mowa w ust. 1 najpóźniej w następnym dniu roboczym po zebraniu. 

§ 98 

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

w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz przedstawicieli 

do rad oddziałowych. 

2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze  

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy 

określa regulamin rady rodziców. 

§ 99 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej samorządem. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów  

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi 



54 
 

reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Regulamin samorządu uczniowskiego musi być zgodny ze statutem szkoły. 

§ 100 

1. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi 

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

realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

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

i stawianymi wymaganiami; 

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

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

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, charytatywnej 

i wolontariatu oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami  

i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem. 

5. Samorząd Uczniowski, na wniosek dyrektora szkoły, wyraża pisemną opinię o pracy 
nauczyciela, podlegającego ocenie. 

6. Samorząd Uczniowski ma opiekunów spośród nauczycieli. 

§ 101 

1. Organy szkoły współpracują w celu realizacji zadań szkoły. 

2. Zasady współdziałania organów szkoły: 

1) dyrektor współpracuje bezpośrednio z przewodniczącymi organów szkoły, którzy 

działają   w ich imieniu oraz reprezentują je na zewnątrz; 

2) wnioski, uwagi i opinie formułowane przez organy szkoły w ramach ich kompetencji,          

a kierowane pod adresem dyrektora szkoły lub innych organów szkoły, wymagają formy 

pisemnej. 

§ 102 

1. W sytuacjach konfliktowych: 

1) między członkami Rady Pedagogicznej a Samorządem w pierwszej  instancji spór 

rozstrzyga dyrektor szkoły w drodze rozmów z zainteresowanymi stronami, 

2) między członkami Rady Pedagogicznej a Radą Rodziców w pierwszej instancji spór 

rozstrzyga dyrektor szkoły w drodze rozmów z zainteresowanymi stronami, 

3) w przypadku braku porozumienia w kwestiach spornych, mimo mediacji 

prowadzonych przez dyrektora szkoły, każda z zainteresowanych stron ma prawo 

zwrócić się do Dyrektora o powołanie komisji rozjemczej, w skład której wchodzą 

przedstawiciele zainteresowanych stron (po 3 osoby), 

4) w przypadku braku rozstrzygnięcia sporu przez komisję rozjemczą każda  

z zainteresowanych stron ma prawo zwrócić się do organu prowadzącego 

5) w przypadku, gdy konflikt obejmuje dyrektora, a komisja rozjemcza nie określi 
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jednoznacznie swojego stanowiska, postępowanie wyjaśniające prowadzi organ 

prowadzący. 

2. Pierwszeństwo przy rozwiązywaniu sporów między organami szkoły mają metody 

polubowne. 

Rozdział6 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 103 

Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy  

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

określonych planem nauczania.  

§ 104 

1. Zajęcia edukacyjne w klasach I–III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż  

25 uczniów.  

2. Podziału uczniów klasy I na oddziały dokonuje się uwzględniając miejsce zamieszkania 

ucznia. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców, dyrektor dokonując 

podziału uczniów klasy I na oddziały może odstąpić od zasady, o której mowa w ust. 2.  

4. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 

dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego  

w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu oddziałowej rady rodziców dzieli 

dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust.1. 
5. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 4, zwiększając liczbę 

uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust.1 na wniosek oddziałowej rady rodziców, 

oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 
6. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej 

niż o 2 uczniów. 
7. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie 

 z ust.5 i 6 w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela 

prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 
8. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 5 i 6, może funkcjonować  

ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

§ 105 

1. Na lekcjach  języków obcych i zajęciach komputerowych oddziały liczące powyżej  

24 uczniów dzieli się na grupy.  

2. W przypadku oddziału liczącego mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonywać 

za zgodą organu prowadzącego szkołę.  

3. W klasach IV-VIII zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 

26 uczniów. 
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4. Liczebność grupy uczniowskiej na dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę 

zależy od rodzaju tych zajęć i wynosi odpowiednio: 

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 

prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 8; 

2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności  

w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających  

z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba 

uczestników zajęć powinna wynosić od 4 do 8 uczniów(organizacja zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych dla mniej niż 4 uczniów wymaga zgody organu prowadzącego); 

3) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami  

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników zajęć powinna wynosić od 2 do 5 uczniów; 

4) zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują 

zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć 

powinna wynosić od 2 do 4 uczniów. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia 

specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie. 

§ 106 

1. W szkole mogą być utworzone oddziały integracyjne. 

2. Liczba uczniów w tym oddziale powinna wynosić od 15-20, w tym od 3-5 uczniów 

niepełnosprawnych. 

§ 107 

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

w systemie klasowo-lekcyjnym.  

2. Godzina lekcyjna, godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę czasu 

trwania tych zajęć w zakresie od 30 do 60 minut, zachowując jednak ogólny tygodniowy 

czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.  

3. Godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut,  

z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.  

4. Przerwy między lekcjami nie powinny być krótsze niż 10 min, w tym jedna  

z przerw nie krótsza niż 20 min. W szczególnych przypadkach organizacyjnych przerwy 

mogą być skrócone odpowiednio do 5 lub 10 min. 

5. Zajęcia zorganizowane przez szkołę mogą być prowadzone poza systemem klasowo-

lekcyjnym tj. w grupach oddziałowych, między klasowych i międzyszkolnych, a także 

podczas wycieczek i wyjazdów tzw. zielonych szkół. 

6. W przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających zdrowiu uczniów, w tym ze 

względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, dyrektor może na czas oznaczony 
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zawiesić zajęcia oraz wprowadzić w tym okresie nauczanie z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość. Zawieszenie zajęć oraz nauczanie na odległość 

może dotyczyć w szczególności grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu 

edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. 

7. Szczegółowe zasady prowadzenia nauczania na odległość, o którym mowa w ust. 6 

określa dokument o nazwie „Regulamin organizacji i prowadzenia nauczania 

zdalnego w Zespole Szkół w Żołyni”. 

§ 108 

1. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych 

poza systemem klasowo-lekcyjnym.  

2. Zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków 

finansowych.  

§ 109 

1. Na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno--pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz 

wyznaczyć nauczyciela – opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze 

decyzji administracyjnej. 

2. Udzielanie zezwoleń, o których mowa w ust. 1, oraz organizacja indywidualnego programu 

lub toku nauki odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 

3. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów 

klasyfikacyjnych. 

§ 110 

Wycieczki szkolne i inne formy turystyki, organizowane są zgodnie z następującymi 

założeniami: 

1) przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice  

i uczniowie, 

2) kierownikiem wycieczki musi być nauczyciel, a funkcje opiekunów mogą pełnić nauczyciele, 

bądź rodzice uczestników, 

3) rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce,  

a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat jakie powstały  

z tego tytułu, 

4) rodzice zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wycieczki w drodze 

pomiędzy miejscem zbiórki lub rozwiązania wycieczki a domem, 

5) uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej  

w czasie zajęć szkolnych zobowiązani są brać udział w zajęciach razem  

z klasą wskazaną przez dyrektora, 

6) szczegółowy tryb i zasady organizacji wycieczek określa dyrektor z zachowaniem  

właściwych przepisów prawa. 

§ 111 
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1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego 

roku. 

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

arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia  

30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę, 

do dnia 30 maja.  

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły 

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych 

finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.  

4. Ramowy plan nauczania określa tygodniowy obowiązujący wymiar godzin zajęć 

edukacyjnych dla poszczególnych etapów edukacyjnych, a także wymiar godzin zajęć 

rewalidacyjnych w przypadku uczniów niepełnosprawnych w poszczególnych etapach 

nauki. 

5. Organ prowadzący szkołę może zwiększyć liczbę obowiązkowych zajęć edukacyjnych do  

3 godzin tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym. 

6. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych zajęć edukacyjnych ustala 

dyrektor szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

§ 112 

1. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może w danym roku szkolnym 

ustalić maksymalnie 8 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.  W tych dniach 

szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych. 

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być ustalone: 
1) w dni, w których w szkole odbywa się egzamin ósmoklasisty’ 

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

przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków 

wyznaniowych, 

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

lokalnej. 

4. Informację o dodatkowych dniach wolnych dyrektor podaje uczniom i rodzicom  

w terminie do 30 września.  

5. Dyrektor może w szczególnie uzasadnionych przypadkach po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej za zgodą organu prowadzącego ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem odpracowania tych zajęć w soboty.  

§ 113 

1. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo uczniów od momentu ich przyjścia do szkoły do 
momentu wyjścia z niej.  

2. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, w żadnym wypadku nie może 

pozostawić ucznia bez opieki i zobowiązany jest do natychmiastowej reakcji na wszelkie 
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dostrzeżone sytuacje lub  zachowania uczniów stanowiące naruszenie zasad 

bezpieczeństwa.  

3. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod 

warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny 

pracownik szkoły.  

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest 

łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki 

nad taką grupą.  

§ 114 

W szkole obowiązują następujące zasady zwalniania z zajęć i usprawiedliwiania nieobecności 

ucznia w szkole: 

1) zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych może dokonać dyrektor lub wicedyrektor szkoły, 

wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych na pisemny lub 

telefoniczny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień  

i godzinę wyjścia ze szkoły; 

2) w przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne uczniów 

można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim 

powiadomieniu rodziców; 

3) zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole  

(u innego nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu 

tego z nauczycielem lub bibliotekarzem; 

4) nieobecności i spóźnienia ucznia mogą być usprawiedliwione jedynie przez jego 

rodziców; 

5) rodzice usprawiedliwiają nieobecności i spóźnienia do 7 dni od powrotu dziecka do 

szkoły. Po tym terminie wszelkie nieobecności traktowane są jako nieusprawiedliwione. 

6) dziecko poniżej siódmego roku opuszcza szkołę tylko pod opieką. Wszelkie 

konsekwencje samodzielnych powrotów dzieci ponoszą rodzice; 

7) zwolnienie ucznia z organizowanej przez szkołę imprezy, przed jej zakończeniem, 

odbywa się po przedstawieniu pisemnej prośby rodzica lub prawnego opiekuna; 

8) w razie złego samopoczucia ucznia, można zwolnić go do domu tylko w przypadku 

odebrania go przez rodzica lub upoważnioną przez niego osobę dorosłą; 

9) zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi zawierać wyraźną klauzulę 

„zwolniony do domu”, w innym przypadku traktuje się jako zwolnienie z ćwiczeń  

z koniecznością pozostania ucznia na zajęciach; 

10) godziny nieusprawiedliwione i spóźnienia mają wpływ na ocenę z zachowania; 

11) wychowawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców w przypadku  

uzasadnionego podejrzenia o przebywaniu ucznia na wagarach. 

§ 115 

1. Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły powinni zwracać uwagę na osoby postronne 

przebywające na terenie szkoły, ustalić cel ich pobytu, a w uzasadnionych przypadkach 



60 
 

powiadomić o fakcie przebywania osób postronnych dyrektora szkoły lub wyznaczonego 

przez niego pracownika obsługi.  

2. Wyznaczony przez dyrektora  pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do osób 

postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby 

zawiadomić dyrektora (wicedyrektora) lub skierować tę osobę do dyrektora 

(wicedyrektora).  

3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły są zobowiązani do zawiadomienia dyrektora  

o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach, noszących znamiona 

przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów.  

§ 116 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom budynki i teren szkoły są 
monitorowane z wykorzystaniem systemu kamer. 

§ 117 

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada: 

1) pomieszczenia do nauki wyposażone w ergonomiczny sprzęt i pomoce szkolne; 

2) pracownie przedmiotowe; 

3) bibliotekę; 

4) salę gimnastyczną; 

5) salę gimnastyki korekcyjnej; 

6) pomieszczenie do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; 

7) salę zabaw; 

8) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej; 

9) świetlicę; 

10) stołówkę; 

11) szatnię; 

12) pokój nauczycielski; 

13) kancelarię szkolną; 

14) zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 

15) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze; 

16) archiwum. 

§ 118 
 
1. Dla uczniów, którzy ze względu na czas pracy ich rodziców muszą dłużej przebywać  

w szkole, prowadzi się świetlicę.  

2. Do zadań świetlicy należy:  

1) opieka nad uczniami przed i po zajęciach szkolnych; 

2) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;  

3) umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej; 

4) upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie 

nawyków higieny; 

5) przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;  
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6) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

7) kształtowanie u uczniów samodzielności i odpowiedzialności; 

8) stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze; 

9)  przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.  

3. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w formach dostosowanych do potrzeb i predyspozycji 

uczniów, w tym w postaci:  

1) zajęć specjalistycznych, 

2)  zajęć uwzględniających  indywidualne zainteresowania uczniów, 

3)  zajęć utrwalających wiedzę, 

4)  gier i zabaw edukacyjnych, 

5) zajęć sportowych. 

4. Grupa wychowawcza w świetlicy liczy do 25 uczniów. 

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania i korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy. 

6. Opieka świetlicowa dotyczy w szczególności dzieci dowożonych środkami transportu 

zorganizowanymi przez organ prowadzący . 

§ 119 
 

1. W szkole funkcjonuje biblioteka, która jest pracownią szkolną służącą realizacji celów 

dydaktyczno–wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli  

i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród  rodziców. 

2. Do zadań biblioteki szkolnej należą w szczególności: 

1) gromadzenie i udostępnianie książek, innych źródeł informacji i materiałów 

bibliotecznych; 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów;  

4) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

6) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów 

ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych; 

7) gromadzenie i udostępnianie aktów prawa wewnątrzszkolnego  

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz  rodzice. 

4. Czas pracy biblioteki dostosowany jest do tygodniowego planu zajęć, tak aby umożliwić 

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

5. Godzina pracy bibliotekarza trwa 60 minut. 

6. Biblioteka finansowana jest z budżetu szkoły. 

7. Działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców. 

8. Szczegółowe zasady funkcjonowania i korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki. 

§ 120 

1. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej służy realizacji świadczeń 
gwarantowanych pielęgniarki szkolnej. 
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2. Stołówka szkolna służy do przygotowywania oraz bezpiecznego i higienicznego spożywania 
posiłków. Zasady jej funkcjonowania określają odrębne przepisy i regulaminy. 

Rozdział 7 

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW 

SZKOŁY 

§ 121 

1. Prawa i obowiązki pracowników Szkoły określają: 
1) Ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami; 
2) Ustawa Kodeks Pracy z 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. 

2. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta  

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych  

w Kodeksie Karnym. 
3. Nauczyciel ma prawo: 

1) poszanowania jego godności przez dyrektora szkoły i inne organy szkoły, uczniów i ich 

rodziców, 

2) otrzymywania informacji dotyczących zmian w organizacji pracy szkoły z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem; 

3) otrzymywania, w miarę możliwości finansowych szkoły, pomocy naukowych do 

prowadzenia lekcji zapewniających uczniom efektywne uczenie się. 

4) wyboru programów nauczania i podręczników spośród dopuszczonych do użytku 

szkolnego. 

4. Sposób realizacji zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych normuje Ustawa 

z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami. 

§ 122 

Do obowiązków każdego nauczyciela należy w szczególności: 

1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie ich przebywania na zajęciach 

szkolnych określonych tygodniowym podziałem godzin oraz planem zajęć dodatkowych 

takich jak wycieczki, spotkania, zajęcia pozalekcyjne i inne organizowane doraźnie we 

współpracy z wychowawcą, 

2) systematyczne monitorowanie stopnia realizacji podstawy programowej w ujęciu 

ilościowym i jakościowym 

3) wybór i rzetelne realizowanie programu nauczania, zgodnie z przygotowanym najpóźniej 

w pierwszym tygodniu każdego półrocza rozkładem materiału, 

4) przestrzeganie zasad oceniania przyjętych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, 

5) zapoznanie uczniów i ich rodziców na początku roku szkolnego z zasadami oceniania 

wiedzy i umiejętności uczniów oraz ich zachowania, 

6) poznanie osobowości ucznia jego warunków życia i stanu zdrowia, 

7) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu trudności, niepowodzeń szkolnych oraz działanie w 

kierunku dalszego rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, 
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8) systematyczne informowanie rodziców dziecka o postępach w nauce poprzez wpis ocen 

do zeszytu przedmiotowego, 

9) udział w spotkaniach z rodzicami, 

10) systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej poprzez staranne wpisy tematów 

zajęć edukacyjnych, ocen cząstkowych, sprawdzanie na każdej jednostce lekcyjnej 

obecności uczniów, 

11) podnoszenie swoich umiejętności zawodowych poprzez udział w różnorodnych formach 

doskonalenia zawodowego, 

12) dbałość o wyposażenie pracowni szkolnych, 

13) racjonalne wykorzystywanie dostępnych pomocy dydaktycznych, 

14) pełnienie dyżurów wg ustalonego harmonogramu, 

15) korzystanie w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji oświatowych i naukowych, dyrekcji szkoły i 

Rady Pedagogicznej, 

16) przestrzegać zapisów zawartych w dokumentach określających zasady współpracy  

z pedagogiem szkolnym. 

17) podnoszenia swoich kompetencji cyfrowych oraz wykorzystywania metod nauczania 

opartych o TIK, w tym metod i technik kształcenia na odległość, w bieżącej pracy z 

uczniami. 

§ 123 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

spośród nauczycieli uczących w tym oddziale. Nauczyciel ten staje się wychowawcą klasy. 

2. Wychowawca klasy opiekuje się oddziałem w miarę możliwości w ciągu całego  etapu 

kształcenia. 

3. Zadaniem wychowawcy jest: 

1) sprawowanie opieki wychowawczej, dostosowanej do wieku uczniów, ich potrzeb oraz 

warunków środowiskowych szkoły; 

2) tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia, proces jego 

uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

3) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny; 

4) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

5) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w klasie, pomiędzy 

uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej. 

§ 124 

Wychowawca realizując swoje zadania: 

1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia; 

2) planuje i organizuje wspólnie z rodzicami ucznia różne formy życia zespołowego, 

sprzyjające rozwojowi jednostki i integrujące zespół klasowy; 

3) ustala treści i formę zajęć tematycznych godzin pozostających do jego dyspozycji; 
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4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając i koordynując działalność 

wychowawczą wobec ogółu uczniów, a szczególnie wobec tych, którym potrzebna jest 

indywidualna opieka (dotyczy to uczniów z różnymi trudnościami  

i niepowodzeniami oraz uczniów szczególnie uzdolnionych); 

5) ustala oceny z zachowania zgodnie z przyjętym w szkole trybem oceniania; 

6) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

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

b) wspierania ich oddziaływań wychowawczych, 

c) otrzymywania od nich pomocy w działaniach własnych, 

d) włączenia ich w życie klasy i szkoły, 

e) czuwania nad realizacją obowiązku szkolnego,  

f) usprawiedliwiania na pisemną lub ustną prośbę rodzica nieobecności ucznia  

w szkole, 

g) informowania o postępach w nauce, zachowaniu i zagrożeniu promocji; 

7) organizuje co najmniej trzy razy w ciągu roku szkolnego spotkania z rodzicami, w celu 

wymiany informacji dotyczących spraw wychowawczych i postępów ucznia w nauce. 

8) zapoznaje, na początku każdego roku szkolnego, rodziców z Regulaminem stroju 

uczniowskiego oraz zasadami korzystania w szkole z telefonów komórkowych. Fakt 

zapoznania się z w/w regulaminami rodzice potwierdzają poprzez złożenie podpisu  pod 

ich treścią (brak podpisu nie zwalnia ucznia i rodzica od przestrzegania ustalonych zasad). 

§ 125 

1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora. Powierzenia tego stanowiska i odwołanie z 

niego dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady 

pedagogicznej. 

2. Wicedyrektor i inne osoby pełniące funkcje kierownicze wykonuje swoje zadania zgodnie z 

ustalonym podziałem kompetencji. 

3. Wicedyrektor szkoły w współpracy z dyrektorem szkoły realizuje zadania ujętew planie 

pracy szkoły i planie nadzoru pedagogicznego, a w szczególności: 

1) kontroluje prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, przebieg dyżurów 

nauczycielskich, 

2) udziela wskazówek metodycznych i warsztatowych młodym nauczycielom, 

3) koordynuje współpracę nauczycieli podczas realizacji celów i zadań szkoły, 

4) organizuje wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe,  

5) zastępuje dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności, 

6) obserwuje zajęcia prowadzone przez nauczycieli, wydaje zalecenia oraz sporządza 

pisemne informacje o ich pracy pedagogicznej, 

7) reprezentuje szkołę w zakresie współpracy z instytucjami oświatowymi i nadzoru 

pedagogicznego w zakresie dydaktyki i wychowania. 

4. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska 

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 
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§ 126 

1. W uzgodnieniu z organem prowadzącym w szkole mogą być zatrudnieni: 

1) pedagog, 

2)  psycholog, 

3) logopeda, 

4) doradca zawodowy. 

2. Do zadań pedagoga należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych; 

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

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych 

potrzeb; 

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

uczniów, rodziców i nauczycieli; 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych 

przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli; 

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających  

z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, o którym mowa w odrębnych 

przepisach; 

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

rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia  

i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy; 

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

w trudnej sytuacji życiowej; 

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej;  

9) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych;  

10) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

11) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych; 

12) przewodniczenie Zespołowi powołanego do opracowania indywidualnych programów 

edukacyjno – terapeutycznych;  

13)  prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

14) przestrzeganie zapisów zawartych w dokumentach określających zasady współpracy  

z nauczycielami . 

3. Do obowiązków psychologa zatrudnionego w szkole  należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
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uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania 

mocnych stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  

i młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym  

i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Zadania logopedy w szczególności obejmują:  

1) przeprowadzenie badań przesiewowych u uczniów w celu ustalenia stanu mowy głośnej 

i pisma  

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

i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowanie ich zaburzeń 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów  

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

6. Szkolny doradca zawodowy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozuje zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc  

w planowaniu kariery zawodowej; 

2) gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe; 

3) wskazuje osobom zainteresowanym ( młodzieży, rodzicom, nauczycielom), źródła 

dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, 

europejskim i światowym na temat: 

a) rynku pracy, 

b) trendów rozwojowych w świcie zawodów, 

c) możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach 

świata pracy, 

d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych  

w życiu codziennym i zawodowym, 

e) alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi  

i niedostosowaniem społecznym; 

4) udziela indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom. 
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5) prowadzi zajęcia przygotowujące uczniów do    świadomego planowania kariery i 

przyjęcia roli zawodowej. 

6) kieruje w sprawach trudnych do specjalistów: psychologów w poradniach  

psychologiczno-pedagogicznych, doradców urzędu pracy, lekarzy, pedagoga. 

7) współpracuje z Radą Pedagogiczną w zakresie: 

a) tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa   

zawodowego, zgodnie ze statutem szkoły. 

b) realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, 

zawartych w programie wychowawczym szkoły. 

§ 127 

Bibliotekarz realizuje zadania  wymienione w § 119 ust. 2 poprzez: 

1) gromadzenie zbiorów bibliotecznych; 

2) udostępnianie zbiorów czytelnikom; 

3) prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach, bibliotece i czytelnictwie; 

4) udzielanie porad w doborze lektury zależnie od potrzeb i zainteresowań uczniów; 

5) współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami, opiekunami kół zainteresowań, 

rodzicami, z bibliotekarzami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno- 

wychowawczych szkoły, w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i  w przygotowaniu ich 

do samokształcenia; 

6) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz indywidualny 

instruktaż w tym zakresie; 

7) prowadzenie różnorodnych form bibliotecznych zajęć pozalekcyjnych; 

8) prowadzenie dokumentacji obowiązującej w bibliotece szkolnej. 

§ 128 

1. Do zadań wychowawcy świetlicy należy: 

1) realizacja statutowych celów i zadań szkoły; 

2) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem 

oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą 

2. Szczegółowe zadania wychowawców świetlicy zawarte są w Regulaminie Świetlicy. 

§ 129 

1. Praca nauczycieli jest oceniana. 

2. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły w oparciu o obowiązujące przepisy 

prawa oświatowego. 

3. Dyrektor  dokonując oceny pracy nauczyciela uwzględnia: 

1) codzienną bieżącą obserwację pracy nauczyciela, 

2) całościowe i cząstkowe obserwacje zajęć, 

3) badania wyników nauczania, 

4) wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki, 
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5) sukcesy uczniów w konkursach, olimpiadach, przeglądach itp., 

6) stopień zaangażowania w przygotowywanie i realizację edukacyjnych, wychowawczych 

i opiekuńczych oddziaływań szkoły, 

7) rozwój kompetencji zawodowych, wyrażający się miedzy innymi w postaci aktywnego 

udziału w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego,  

8) samoocenę nauczyciela, 

9) uwagi środowiska wewnątrzszkolnego, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

§ 130 

1. Nauczyciel za swoją pracę może otrzymać jedną z następujących ocen: 

1) wyróżniająca, 

2) bardzo dobra 

3) dobra, 

4) negatywna. 

2. Kryteria oceny pracy nauczyciela dotyczą stopnia realizacji obowiązków zawodowych 

i obejmują wszystkie obszary działalności szkoły odpowiednio do posiadanego stopnia 

awansu zawodowego i zajmowanego stanowiska. 

§ 131 

Przyjmuje się jako obowiązujące następujące kryteria ocen pracy nauczyciela: 

1) Ocenę WYRÓŻNIAJĄCĄ otrzymuje nauczyciel, który spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą 

oraz spełnia co najmniej dwa spośród następujących kryteriów: 

a) wyróżniające wyniki dydaktyczne uzyskiwane przez jego uczniów; 

b) powtarzające się sukcesy edukacyjne uczniów; 

c) wyróżniająca realizacja wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły; 

d) opieka nad aktywnie działającymi organizacjami uczniowskimi; 

e) realizacja innowacji pedagogicznych; 

f) opracowywanie i wdrażanie autorskich programów nauczania, programów 

wychowawczo - profilaktycznych lub innych uwzględniających potrzeby uczniów; 

g) opracowywanie analiz i diagnoz służących poprawie jakości pracy szkoły: 

h) promowanie szkoły w środowisku lokalnym, w tym także systematyczne współtworzenie 

szkolnej strony WWW; 

i) współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną, w 

szczególności w charakterze egzaminatora, autora zadań lub recenzenta; 

j) pozaszkolna działalność na rzecz dobra dziecka lub systemu oświaty i wychowania; 

k) realizowanie powierzonych funkcji lub innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły. 

2) Ocenę BARDZODOBRĄ otrzymuje nauczyciel, który spełnia wymagania na ocenę dobrą  

i ponadto: 

a) bardzo dobrze przygotowuje się do lekcji i innych zajęć, aktywnie wykorzystując w ich 

toku nowoczesne metody nauczania w tym także oparte na TIK; 
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b) współtworzy dokumenty organizujące pracę szkoły; 

c) podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uwzględniając aktualne potrzeby szkoły i rozwój 

nauk pedagogicznych, a nabyte umiejętności skutecznie wdraża do praktyki szkolnej; 

d) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, szczególnie w pracach Rady Pedagogicznej  

i zespołów nauczycielskich, WDN, 

e) dokonuje ewaluacji własnej pracy, a jej wyniki wykorzystuje do poprawy efektywności 

podejmowanych oddziaływań edukacyjnych; 

f) poszerza ofertę edukacyjną szkoły poprzez organizację konkursów, zawodów lub innych 

imprez o zasięgu szkolnym i pozaszkolnym; 

g) motywuje i przygotowuje uczniów do udziału w konkursach, zawodach olimpiadach. 

h) umiejętnie i skutecznie realizuje wychowawcze i opiekuńcze zadania szkoły, korzystając 

przy tym z pomocy stosownych instytucji. 

i) systematycznie i owocnie współpracuje z rodzicami. 

3) Ocenę DOBRĄ otrzymuje nauczyciel, który:  

j) dobrze przygotowuje się do lekcji i innych zajęć; 

k) prawidłowo dobiera i stosuje metody nauczania i środki dydaktyczne; 

l) rzetelnie wykonuje swoje obowiązki zawodowe, w tym także w takich przejawach życia 

szkolnego jak dyżury, apele, zastępstwa, itp.; 

m) jest taktowny, tolerancyjny, sprawiedliwy i konsekwentny w swoich działaniach; 

n) wykazuje troskę o stały rozwój swojego warsztatu pracy, podnosi swoje kwalifikacje 

zawodowe; 

o) pracuje bezpiecznie, potrafi przewidzieć i wyeliminować niebezpieczeństwo zagrażające 

uczniom (fizyczne, moralne itp.); 

p)  na bieżąco współpracuje z rodzicami, włączając ich w zaspokojenie potrzeb uczniów; 

q) organizuje życie pozalekcyjne uczniów; 

r) zna warunki domowe swoich wychowanków i w sytuacjach koniecznych stara się im 

pomóc; 

s) respektuje wymogi kierownictwa szkoły dotyczące dyscypliny pracy, prowadzenia 

dokumentacji, terminowego wykonywania zadań i zarządzeń; 

t) cechuje go nienaganna kultura osobista i takt pedagogiczny. 

4) Ocenę NEGATYWNĄ otrzymuje nauczyciel, który: 

a) uzyskuje powtarzające się negatywne wyniki dydaktyczno-wychowawcze, potwierdzone 

przeprowadzonymi obserwacjami i badaniami wyników nauczania; 

b) wykazuje brak dyscypliny w zakresie pełnienia dyżurów, prowadzenia dokumentacji, 

terminowego wykonywania zadań i zarządzeń; 

c) nie podnosi swoich kwalifikacji zawodowych; 

d) nie respektuje zarządzeń władz oświatowych i zaleceń wydanych po obserwacjach 

prowadzonych przez niego zajęć; 

e) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów; 
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f) nie przygotowuje się do zajęć, nie stosuje posiadanych środków dydaktycznych  

i przejawia brak zainteresowania swoim warsztatem pracy; 

g) nie wykazuje inicjatywy w zakresie współpracy z rodzicami; 

h) nie reaguje na powtarzające się skargi i zastrzeżenia rodziców dotyczące jego postawy 

i metod pracy; 

i) postępuje sprzecznie z zasadami etyki, tolerancji, kultury i współżycia społecznego. 

Rozdział8 

UCZNIOWIE 

§ 132 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat. Trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie 

dłużej jednak niż do ukończenia przez ucznia 18 roku życia. 
2. Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które w danym roku 

kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki 

szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor szkoły po 

zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Opinia o której jest mowa w ust.2 nie jest potrzebna jeżeli dziecko korzystało  

z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma 

rozpocząć naukę w szkole podstawowej. 

§ 133 

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku 

szkolnego przez dziecko siedmioletnie może być odroczone na wniosek rodziców. Wniosek 

o odroczenie obowiązku szkolnego rodzice mogą składać w trakcie całego roku 

kalendarzowego, w którym dziecko kończy siedem lat, tj. do 31 grudnia. 

2. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło 

spełnianie obowiązku szkolnego. 

3. Do wniosku o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego rodzice zobowiązani są dołączyć 

opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko 

w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną albo niepubliczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną. 

4. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie 

przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. 

§ 134 

Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność  

w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
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§ 135 

1. Na wniosek rodziców dyrektor  szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez 

dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego 

albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:  

1) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;  

2) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację 

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym;  

3) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko do 

rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. 

3. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na 

podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej 

obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny  

z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której 

dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. 

4. Uczniowi realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą nie ustala się oceny zachowania. 

5. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, następuje:  

1) na wniosek rodziców; 

2) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych, albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych; 

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 

§ 136 

1. Przyjmowanie uczniów do szkoły odbywa się na pisemny wniosek rodzica, złożony na druku 

obowiązującym w danym roku szkolnym. 

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej rodzice powinni złożyć w sekretariacie 

szkoły nie później niż 15 kwietnia roku kalendarzowego, w którym dziecko ma rozpocząć 

naukę w szkole podstawowej. 

3. Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu. 

4. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły przyjmowani są w miarę możliwości 

organizacyjnych szkoły. 

5. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły 

podejmuje dyrektor szkoły. Decyzja ta jest ostateczna i poprzedzona realizacją procedury 

rekrutacyjnej określonej w stosownej uchwale Rady Gminy w Żołyni. 

6. Podczas rozpatrywania wniosku o przyjęcie do szkoły dziecka z poza obwodu szkoły 

uwzględniane są następujące kryteria: 

a) liczebność oddziałów klasowych 

b) uczęszczanie rodzeństwa dziecka do innych oddziałów funkcjonujących w szkole; 

c) uzasadnioną sytuację rodzinną, w tym dowóz dziecka do szkoły powiązany  

z  miejscem pracy rodziców. 
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7. Możliwe jest przyjecie dziecka do klasy innej niż pierwsza oraz w trakcie roku szkolnego. 

Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły, z uwzględnieniem 

ust. 3, 4, 5 i 6. 

§ 137 
1. Dzieci nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane:  

1) do klasy pierwszej na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich; 

2) do klas II—VIII na podstawie świadectwa lub innego dokumentu stwierdzającego 

ukończenie za granicą szkoły lub kolejnego etapu edukacji, uznanego, zgodnie  

z odrębnymi przepisami, za równorzędne polskiemu świadectwu ukończenia 

odpowiedniej szkoły publicznej lub świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu 

wydanego przez szkołę za granicą, potwierdzającego uczęszczanie przez cudzoziemca do 

szkoły za granicą i wskazującego klasę lub etap edukacji, który cudzoziemiec ukończył w 

szkole za granicą, oraz dokumentu potwierdzającego sumę lat nauki szkolnej 

cudzoziemca.  

4. Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt.2, 

zostaje przyjęty i zakwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr na 

podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza dyrektor 

szkoły z udziałem, w razie potrzeby, nauczyciela lub nauczycieli. 

5. W przypadku cudzoziemca, który nie zna języka polskiego, rozmowę kwalifikacyjną 

przeprowadza się w języku obcym, którym posługuje się cudzoziemiec. W razie potrzeby 

należy zapewnić udział w rozmowie kwalifikacyjnej osoby władającej językiem obcym, 

którym posługuje się cudzoziemiec. 

6. Dla cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki, którzy nie 

znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania  

z nauki, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkową, bezpłatną naukę języka 

polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. 

 

§ 138 

1. Każdy uczeń jest równy wobec prawa. 

2. Uczeń ma prawo wiedzieć, jakie prawa mu przysługują i jakie środki może wykorzystać, gdy 

te prawa są naruszane. 

3. Na wniosek lub za zgodą rodziców w uzasadnionych przypadkach można przenieść ucznia 

do innego oddziału. Decyzję o przeniesieniu podejmuje dyrektor szkoły.  

§ 139 

W szkole respektuje się następujące prawa ucznia: 

1) prawo do nauki, w tym: 

a) swobodnego dostępu do zajęć odbywających się w szkole, 

b) bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej, 
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c) uzyskania pomocy w nauce w miarę możliwości organizacyjnych szkoły, 

d) pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

e) indywidualnego toku lub programu nauki, 

f) rozwijania swoich zdolności i zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych; 

2) prawo do wolności wyznania i przekonań, w tym:  

a) własnych przekonań religijnych i światopoglądowych, 

b) równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii, światopoglądu, przynależności 

do mniejszości kulturowych lub etnicznych, 

c) wolności myśli i wypowiedzi, sumienia i wyznania, ale jego rodzice sprawują pieczę nad 

korzystaniem z tej wolności, 

d) nauki religii w szkole na podstawie deklaracji rodziców, 

e) uczestniczenia bądź nieuczestniczenia w obrzędach religijnych, ale nikt nie może go do 

tego zmusić ani mu tego zakazać; 

3) prawo do wolności wypowiedzi, wyrażania poglądów i opinii, w tym do: 

a) rzetelnego oceniania wiedzy i umiejętności niezależnie od głoszonych poglądów  

i opinii, 

b) swobody poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji w dowolnej formie, 

c) kontrowersyjnych poglądów i opinii niezgodnych z kanonem nauczania o ile nie narusza 

dobra innych osób; nie zwalnia go to jednocześnie od znajomości treści przewidzianych 

materiałem nauczania, 

d) wypowiadania własnych sądów i opinii o bohaterach historycznych, literackich itp., 

e) przedstawiania swojego stanowiska, gdy zapadają decyzje dotyczące uczniów, 

f) przedstawiania dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków  

i opinii we wszystkich sprawach szkoły; 

4) prawo do informacji, w tym: 

a) dostępu do wiedzy o prawach i uprawnieniach oraz o procedurach odwoławczych, 

b) znajomości realizowanych w szkole programów nauczania, kryteriów oceniania  

i wymagań edukacyjnych, 

c) jawnej i umotywowanej oceny, 

d) informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania oraz możliwościach 

odwołania się od wystawionej oceny, 

e) informacji o warunkach przystąpienia i trybie przeprowadzania egzaminu 

poprawkowego oraz zasadach poprawiania ocen, 

f) informacji dotyczących życia szkolnego; 

5) prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej, w tym:  

a) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, 

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

c) nietykalności osobistej, 

d) poszanowania jego godności, 

e) stosowania wyłącznie kar określonych w Statucie Szkoły; 

6) prawo do ochrony prywatności, w tym:  
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a) niejawności informacji dotyczących życia prywatnego i rodzinnego - publiczne 

komentowanie sytuacji rodzinnej, społecznej czy osobistej ucznia jest zabronione, 

b) tajemnicy swojej korespondencji, 

c) ochrony swoich danych osobowych; 

7) prawo do ochrony zdrowia, w tym:  

a) higienicznych warunków nauki, 

b) odpowiedniej temperatury w salach lekcyjnych; w przypadku braku możliwości 

zapewnienia minimalnej temperatury w salach lekcyjnych (tj. +18°C) dyrektor szkoły 

zawiesza czasowo zajęcia szkolne, 

c)  odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy, w związku z czym w ciągu tygodnia 

mogą odbyć się najwyżej 2 sprawdziany, a na ferie świąteczne nie zadaje się prac 

domowych; 

8) prawo do odpowiedniego standardu życia, w tym do otrzymywania pomocy materialnej  

w postaci np. stypendium socjalnego, posiłków w stołówce szkolnej, zasiłku losowego.  

9) prawo do swobodnego zrzeszania się, w tym:  

a) członkowstwa w organizacjach i stowarzyszeniach działających na terenie szkoły; 

Przynależność ucznia do organizacji i stowarzyszeń pozaszkolnych jest prywatną sprawą 

ucznia i jego rodziców, 

b) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność w samorządzie klasowym  

i szkolnym; 

10) prawa proceduralne, w tym do:  

a) pisemnego odwołania się od decyzji organów szkoły lub nałożonej kary, 

b) kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych administrowanych przez szkołę,  

w szczególności wglądu do treści danych, ich modyfikacji, poprawiania oraz 

skorzystania z innych uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych 

osobowych.  

 

 

 

§ 140 

Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły; 

2) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych, wynikających  

z ich specyfiki (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, sala gimnastyczna,  

sala gimnastyki korekcyjnej,  sala zabaw). 

3) dbać o honor i tradycję szkoły; 

4) podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, Rady Pedagogicznej, 

wychowawcy oraz ustaleniom Samorządu Szkolnego; 

5) punktualnego i regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne; 

6) przestrzegać godzin przyjścia do Szkoły i wyjścia z niej zgodnie z planem zajęć; 
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7) w przypadku spóźnienia wejść do sali, w której odbywają się zajęcia; 

8) systematycznie przygotowywać się do lekcji, brać aktywny w nich udział, odrabiać prace 

domowe oraz uzupełniać braki wynikające z absencji; 

9) korzystać z szatni; 

10) sumiennie pełnić dyżury klasowe i szkolne; 

11) szanować przekonania i własność innych osób; 

12) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły; 

13) dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne i swoich kolegów; 

14) przestrzegać zasad higieny osobistej i estetyki. 

15) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

16) szanować mienie szkoły. 

§ 141 

1. W czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać  

z innymi uczniami, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela. 

§ 142 

1. W szkole jako miejscu pracy i nauki należy zachowywać umiar w doborze ubioru, rodzaju 

fryzury i biżuterii. Strój powinien być schludny i kompletny, a wygląd zadbany i czysty. 

2. Przez cały rok na terenie szkoły uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zmienne w postaci 

lekkich butów sportowych na kauczukowej płaskiej podeszwie (najlepiej białej). Buty 

zmienne, w których uczniowie chodzą po szkole, muszą być po zakończeniu zajęć 

przechowywane w szatni, w  płóciennych workach. 

3. Ubiór nie może zawierać nadruków związanych z subkulturami,  

z nazwami bądź obrazami używek, prowokacyjnych i obraźliwych, wywołujących agresję, 

 z elementami faszystowskimi lub totalitarnymi, jak również wzorów kojarzących się z 

takimi elementami. Zabrania się noszenia nakryć głowy bez uzasadnienia (chustek, czapek, 

kapturów, kaszkietów, itp.). 

4. Uczniowie w zależności od sytuacji ubierają jeden z następujących stroi: 

1) strój codzienny, 

2) strój galowy, 

3) strój sportowy. 

5. Uczennice obowiązują następujące normy dotyczące stroju codziennego:  spódnica, 

sukienka (długość maksymalnie 5 centymetrów nad  kolana)w stonowanej kolorystyce;  

bluzka, koszula, sweter bez głębokich dekoltów, przynajmniej do bioder, w stonowanych 

odcieniach (w szkole zabronione jest noszenie odzieży odsłaniającej części ciała: ramiona, 

brzuch, plecy, uda, biust, pośladki);  spodnie o klasycznym kroju np. dżinsy, rybaczki, 

leginsy, krótkie spodenki pod warunkiem, że nie odsłaniają pośladków;  biżuteria powinna 

być skromna, niewielkich rozmiarów, wszelkie elementy dekoracyjne powinny mieć 

dyskretny, delikatny charakter; 
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6. Uczniów obowiązują następujące normy dotyczące stroju codziennego:  spodnie  

o klasycznym lub sportowym kroju w stonowanych kolorach, dopuszczalne tzw. „rybaczki” 

oraz krótkie spodenki za pośladki,  obuwie noszone w szkole powinno być bezpieczne,  

sweter, koszula, koszulka, bluza powinny być klasycznego kroju, w stonowanych odcieniach 

(w szkole zabronione jest noszenie odzieży odsłaniającej : ramiona, brzuch, plecy, uda, 

pośladki). 

7. Strój galowy obowiązuje: 

1) osoby wchodzące w skład poczty sztandarowego, 

2) na uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, egzaminie ósmoklasisty oraz 

uroczystościach związanych ze świętami państwowymi lub patronem szkoły; 

3)  podczas reprezentowania szkołę na zewnątrz - o ile organizator nie ustali inaczej; 

4) w innych  sytuacjach wskazanych przez wychowawcę lub dyrektora szkoły: 

8. Strój galowy to: 

1) dla uczennic - spódnica lub sukienka, (długość maksymalnie 5 centymetrów nad  kolana), 

spodnie o klasycznej linii w kolorach stonowanych (granatowy, czarny, szary), biała 

bluzka bez głębokich dekoltów i z nieprześwitującego materiału.  

2) dla uczniów – ciemne spodnie w klasycznym kroju, biała lub inna stosowna koszula lub  

garnitur.  

9. Strój sportowy obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego jest ustalany  

przez  nauczyciela prowadzącego te zajęcia.  

10. Fryzura ucznia musi być naturalna i schludna: włosy w naturalnym kolorze, jeżeli 

farbowane, to w naturalnym kolorze, obowiązuje zakaz farbowania włosów  

w kolorach nienaturalnych, jaskrawych, rzucających się w oczy. Długie włosy powinny być 

ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji. Zabronione jest noszenie tzw. 

dredów i innych ekstrawaganckich fryzur. 

11. Uczennice do szkoły przychodzą bez makijażu. Paznokcie powinny być krótkie, czyste, 

mogą być pomalowane bezbarwną emalią lub odżywką. Dopuszcza się noszenie po 

jednym kolczyku w uchu. Zabronione jest noszenie kolczyków w pozostałych częściach 

ciała. 

12. Zabrania się wnoszenia wierzchniego okrycia do sal lekcyjnych. 

13. W razie niestosowania się ucznia do zapisów umieszczonych w ustępach 1 - 12  

wychowawca informuje ucznia i rodzica o niewłaściwym ubiorze, dokonuje 

odpowiedniego wpisu w zeszycie wychowawcy i wraz z rodzicem ustala termin, w jakim 

uczeń dostosuje swój wygląd do wymogów określonych w statucie szkoły. 

§ 143 

1. Uczeń powinien przychodzić do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem 

pierwszej lekcji. Uczniowie, którzy z uzasadnionych powodów przebywają na terenie szkoły 

poza godzinami swoich zajęć lekcyjnych, mają obowiązek pozostawać w czytelni bądź 

świetlicy. 
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2. Uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły podczas lekcji, imprez klasowych 

i przerw. 

3. Zwolnienie z zajęć może nastąpić wyłącznie na pisemną lub  telefoniczną prośbę rodziców. 

4. Uczeń jest zobowiązany niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do  

7 dni, przedstawić pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach w formie 

zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodzica o uzasadnionej przyczynie 

nieobecności ucznia. Po tym terminie nieobecności będą uznane za nieusprawiedliwione. 

§ 144 

1. Uczniom nie wolno: 
1) palić papierosów, w tym także e-papierosów, 

2) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym 

działaniu; 
3) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu; 
4) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu; 
5) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć; 
6) używać wulgarnego słownictwa i zachowywać się agresywnie oraz stosować przemoc 

wobec innych.  
7) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych; 
8) rejestrować i publikować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez 

wiedzy i zgody zainteresowanych; 
9) używać podczas zajęć szkolnych telefonów komórkowych oraz urządzeń audio/video bez 

zgody nauczyciela lub innego pracownika szkoły; 
10) zapraszać obcych osób do szkoły. 

2. Nieprzestrzeganie przez ucznia zapisów z  ust.1 jest odnotowywane w zeszycie 

wychowawcy klasy lub dzienniku lekcyjnym i ma wpływ na ocenę zachowania ucznia. 

§ 145 

1. Na terenie szkoły uczniów obowiązuje zakaz posługiwania się telefonami komórkowymi 

 z zastrzeżenie zapisów z ust. 4 i 5; 

2. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat 

telefoniczny; 

3. Uczeń przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne na 

odpowiedzialność swoją i rodziców.  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego 

rodzaju sprzętu; 

4. Podczas zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

wycieczek szkolnych, zabaw integracyjnych oraz innych imprez klasowych i szkolnych 

telefon komórkowy może być używany do rejestrowania obrazu 

 i dźwięku i komunikacji na zasadach określonych przez wychowawcę, nauczyciela, lub 

opiekuna, z zastrzeżeniem § 144 ust. 8. 
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5. 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; 

6. Nieprzestrzeganie przez ucznia obowiązujących w szkole zasad korzystania  

z telefonów komórkowych skutkuje obniżeniem oceny zachowania zgodnie z zapisami  

§ 42 i 43. 

§ 146 

1. W przypadku samowolnego opuszczenia zajęć przez ucznia szkoła nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za zdarzenia, które go spotkają. Opuszczone lekcje nie mogą być 

usprawiedliwione. 

2. Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszczeniem 

i kradzieżą. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, niezabezpieczoną 

odzież i przedmioty pozostawione przez ucznia. 

3. Rzeczy wartościowe wniesione na teren szkoły zaleca się zdeponować u nauczyciela lub  

w sekretariacie szkoły. 

§ 147 

Za zniszczenie mienia szkolnego odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice ucznia, który 

dokonał zniszczenia lub grupy uczniów przebywających w miejscu jej dokonania. Rodzice 

zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy, lub 

koszty zakupu zniszczonego mienia. 

§ 148 

1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, wybitne osiągnięcia, szlachetność i odwagę uczeń 

może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) pochwałę wychowawcy wobec klasy; 

2) wpis stosownej uwagi w zeszycie wychowawcy klasy;  

3) świadectwo z wyróżnieniem.  

4) pochwałę dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej; 

5) dyplom uznania; 

6) nagrodę rzeczową; 

7) list pochwalny do rodziców (po akceptacji Rady Pedagogicznej); 

2. Udzielenie uczniowi pochwały lub nagrody opisanej w ust.1, pkt.4-7 lub innej nie opisanej 

w ust.1. następuje na wniosek dowolnego członka Rada Pedagogicznej i wymaga 

odpowiednio akceptacji dyrektora szkoły lub dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej. 

2. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i zawodach sportowych 

odnotowuje się na świadectwie szkolnym z uwzględnieniem obowiązujących przepisów 

prawa oświatowego.  

§ 149 

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły  

w następujący sposób: 
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1) upomnienie udzielone przez wychowawcę, nauczyciela, lub innego pracownika szkoły; 

2) wpis stosownej uwagi w zeszycie wychowawcy klasy; 

3) nagana udzielona przez dyrektora szkoły; 

4) przeniesienie ucznia do równorzędnej klasy; 

5) przeniesienie do innej szkoły; 

6) powiadomienie sądu dla nieletnich. 

2. W przypadku, gdy oddziaływania wychowawcze wymienione w ust.1, pkt. 1 i 2 nie 

przynoszą spodziewanych efektów wychowawca klasy lub inny nauczyciel informuje 

rodziców ucznia  o zaistniałej sytuacji i ustala z nimi wspólną strategię wychowawczą. Fakt 

ten musi być odnotowany w dzienniku lekcyjnym.  

3. Przeniesienie ucznia do równorzędnej klasy w trybie wynikającym z ust.1, pkt.4 odbywa się 

po uprzednim poinformowaniu jego rodziców, na pisemny wniosek wychowawcy klasy 

złożony do dyrektora szkoły. 

4. Przeniesienia ucznia do innej szkoły dokonuje kurator oświaty na uzasadniony wniosek 

dyrektora szkoły. 

5. Szkoła powiadamia sąd dla nieletnich, gdy:  

1) uczeń zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, 

2) swoim postępowaniem zagraża zdrowiu i życiu innych uczniów, 

3) dopuszcza się czynów łamiących prawo np. kradzieże, wymuszenia, zastraszenia, 

rozprowadzanie narkotyków itp., 

4) stosowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatu.  

6. Stosowane kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 

7. W stosunku do ucznia stosuje się gradację kar – od najmniej dotkliwej do najbardziej 

surowej.  

§ 150 

Skreślenie ucznia z lisy uczniów szkoły następuje w przypadku: 

1) ukończenia szkoły podstawowej; 

2)  przeniesienia do innej szkoły; 

3) ustania obowiązku szkolnego; 

4) śmierci ucznia. 

Rozdział9 

RODZICE 

§ 151 

Rodzice ucznia mają prawo do:  

1) wychowywania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami; 

2) uzyskiwania od wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu rzetelnej informacji  

o postępach w nauce i zachowaniu dziecka; 

3) uzyskiwania od wychowawcy, nauczyciela przedmiotu lub dyrektora informacji  

o nagrodzeniu lub ukaraniu dziecka; 

4) działania w Klasowych Radach Rodziców i Radzie Rodziców; 
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5) wyrażania opinii o pracy szkoły statutowym organom szkoły; 

6) zapoznania się ze Statutem Szkoły; 

7) odwoływania się w sprawach spornych do statutowych organów szkoły; 

8) decydowania o uczęszczaniu dziecka na zajęcia edukacyjne ”Wychowanie do życia  

w rodzinie”.  

§ 152 

Rodzice dziecka są zobowiązani do: 

1) zapisania dziecka do klasy pierwszej w terminie określonym w § 136, ust. 2; 

2) regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków właściwego przygotowania się do zajęć; 

4) systematycznej współpracy ze szkołą w celu wspierania wszechstronnego rozwoju 

dziecka; 

5) udziału w spotkaniach z wychowawcą klasy co najmniej trzy razy w ciągu roku szkolnego; 

6) przyprowadzania i odbierania dzieci  do ukończenia przez nie siódmego roku życia; 

7) przedstawienia (w formie pisemnej lub ustnej) prośby o wcześniejsze opuszczenie szkoły 

w określonym dniu przez dziecko; 

8) usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole w przeciągu 7 dni od powrotu dziecka do 

szkoły; 

9) współpracy z pielęgniarką szkolną w zakresie troski o zdrowie dziecka; 

10) pomocy wychowawcom i nauczycielom w zakresie opieki nad dziećmi w czasie wycieczek 

szkolnych i innych imprez organizowanych przez szkołę; 

11) współdziałania z nauczycielami w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły; 

12) współdziałania  w kształtowaniu właściwych postaw uczniów, a przez to w tworzeniu 

pozytywnego wizerunku szkoły;  

13)  z uwagi na dobro dziecka, informowania szkoły o chorobach ucznia, które mogą zagrażać 

jego życiu i zdrowiu. 

Rozdział10 

SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW, TRYB ODWOŁAWCZY 

§ 153 

1. Jeśli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą odwołać się do innych organów 

Szkoły.  

2. Każda ze stron ma prawo do pisemnego odwołania od decyzji do innych organów Szkoły w 

terminie 3 dni.  

3. Każdy z organów Szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni, po uprzednim wysłuchaniu 

stron konfliktu.  

4. Strony konfliktu otrzymują pisemną odpowiedź zawierającą informacje dotyczące ich 

odwołania.  

§ 154 
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1. Uczeń, jako strona konfliktu odwołuje się kolejno do:  

1) wychowawcy klasy lub opiekuna Samorządu Uczniowskiego w zależności od rodzaju 

sprawy; 

2) dyrektora szkoły. 

2. Rodzic odwołuje się kolejno do:  

1) wychowawcy klasy lub przewodniczącego Rady Rodziców w zależności od rodzaju 

sprawy; 

2) dyrektora szkoły. 

3. Nauczyciel odwołuje się kolejno do: 

1) przewodniczącego zespołu nauczycielskiego; 

2) Rady Pedagogicznej; 

3) dyrektora szkoły. 

4. Strony konfliktu w procedurze odwoławczej nie mogą pominąć żadnego z organów Szkoły 

wymienionych w ust. 1-3, ani też zmieniać ustanowionej kolejności odwoławczej.  

§ 155 

1. Ostatnią instancją odwoławczą na terenie Szkoły jest dyrektor. 

2. Rodzice i nauczyciele mają prawo w terminie 7 dni odwołać się od decyzji dyrektora szkoły 

do organu prowadzącego szkołę i Kuratorium Oświaty. 

3. Każda ze stron konfliktu ma prawo do życzliwego i podmiotowego rozpatrywania 

odwołania.  

Rozdział11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 156 

1. Patronem szkoły jest polski święty Jan Kanty. 

2. Szkoła posiada sztandar z wizerunkiem Patrona i godłem Polski. 

3. Hymnem szkoły jest pieśń: 

 

„SZCZĘŚLIWY CZŁOWIEK  CO KOCHA INNYCH” 

Szczęśliwy człowiek, co kocha innych 

i nie opuszcza ludzi w potrzebie. 

Który miłuje nawet i winnych, 

Myśli o Bogu, nie dba o siebie. 

Płaszcz swej dobroci dałeś zziębniętym, 

osłoń nim także nas Janie Kanty. 

Zbłąkanym w mroku odkryłeś słońce, 
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oświeć dziś Janie w prawdę wątpiących. 

Szczęśliwy człowiek, który zna światło 

pośród ciemności losu ukryte. 

Chociaż za światłem iść nie jest łatwo,  

ono jest prawdą wiarą i życiem.  

Płaszcz swej dobroci itd. 

 

4. Szkoła posiada ceremoniał szkolny, który określa sposób zachowania się podczas 

oficjalnych uroczystości szkolnych, państwowych i religijnych z udziałem sztandaru szkoły 

i z wykorzystaniem hymnu szkoły. 

§157 

Zasady gospodarki finansowej szkoły określają przepisy dotyczące jednostek budżetowych. 

§ 158 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację swojej działalności zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

2. Wykorzystywany przez szkołę dziennik elektroniczny musi spełniać wszystkie wymagania 

dotyczące jego dostępności i bezpieczeństwa określone w stosownych przepisach 

prawnych. 

3.  Zasady korzystania z e-dziennika określa „Regulamin korzystania z dziennika 

elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Żołyni ” 

§ 159 

W szkole mogą działać organizacje, których celem statutowym jest działalność edukacyjna, 

wychowawcza i opiekuńcza. 

§160 

1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły podczas zajęć edukacyjnych, zebrań rady 

pedagogicznej, itp. mogą korzystać  z telefonów komórkowych tylko: 

1) w celach dydaktycznych, 

2)  w pilnej sprawie służbowej lub życiowej, 

3) sytuacjach wymagających natychmiastowego kontaktu z rodzicami ucznia. 

2. W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów komórkowych przez nauczycieli 

 i pracowników szkoły dyrektor udziela im upomnienia. 

§ 161 
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W sytuacjach nie opisanych w statucie zastosowanie mają uregulowania zawarte  

w obowiązujących aktach prawnych, w tym szczególnie  aktach stanowiących prawo 

oświatowe. 

§ 162 

1. Organem kompetentnym do uchwalenia zmian w statucie szkoły jest Rada Pedagogiczna. 

2. Wprowadzenie zmian w statucie szkoły wymaga opracowania projektu zmian. 

3. Projekt zmian opracowuje powoływany  przez dyrektora szkoły zespół ds. zmian 

statutowych. 

4. Przygotowany projekt zmian, zespół udostępnia członkom Rady Pedagogicznej w celu 

wniesienia  ewentualnych uwag i zastrzeżeń na co najmniej 7 dni przed planowanym 

zebraniem Rady Pedagogicznej, na którym projekt ma być rozpatrywany. 

5. Uchwały w sprawie przyjęcia zmian w statucie szkoły Rada Pedagogiczna podejmuje zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

6. W uchwale o przyjęciu zmian w statucie określa się termin wejścia w życie przyjętych zmian.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 5/2022/2023 z dnia 15 września 2022r. statut obowiązuje od 

dnia 1  września 2022r. 

 
 


