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Rozdziağ 1  

Postanowienia og·lne 

 

Ä 1 

Niniejszy statut został opracowany na podstawie: 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy Wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60); 

3) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 

ze zm.); 

4) Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

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

ze zmianami); 

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

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

6) inne akty prawne wydane na podstawie ustaw. 

 

Ä 2 

 

1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego 

w Józefowie. 

2. Szkoła jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową. 

3. Imię szkole zostało nadane na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty z dn. 25.05.1960 r. 

Nr GM – 2 – 651/60 przez Kuratora Okręgu Szkolnego mgr Tadeusza Kąckiego. 

4. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Górniczej 21 w Józefowie. 

5. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Józefów, Borowina, Szopowe, Senderki – 

Leśniczówka, Józefów Roztoczański. 

6. Organem prowadzącym jest Gmina Józefów. 

7. Siedzibą organu prowadzącego jest budynek Urzędu Miejskiego w Józefowie przy ulicy 

Kościuszki 37. 

8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kurator Oświaty w Lublinie. 

9. Środki na realizacje zadań oświatowych, w tym na wynagrodzenia nauczycieli 
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oraz utrzymanie szkoły, pokrywane są z dotacji przewidzianej w budżecie państwa 

na zadania oświatowe. 

10. Szkoła, jako jednostka budżetowa, może tworzyć środki specjalne na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

11. Obsługę finansowo-księgową prowadzi Gminny Zespół Administracyjny Szkół 

w Józefowie. 

 

Ä 3 

1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Mieczysława 

Romanowskiego z siedzibą w Józefowie przy ulicy Górniczej 21; 

2) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej 

im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie; 

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

Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie; 

4) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Mieczysława 

Romanowskiego w Józefowie; 

5) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej im. Mieczysława 

Romanowskiego w Józefowie; 

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

lub inne podmioty sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

7) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono 

jeden oddział w szkole; 

8) nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły 

Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie; 

9) organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Lubelskiego 

Kuratora Oświaty; 

10) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Józefów; 

11) WSO – należy przez to rozumieć Wewnątrzszkolne Sposoby Oceniania; 

12) MEN – należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

 

Ä 4 

1. Szkoła używa różnych pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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Są to: 

1) mała i duża pieczęć okrągła z godłem państwa w środku i napisem w otoku:  

"Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Jozefowie";  

2) podłużna pieczęć o następującej treści: 

"Szkoła Podstawowa  

im. Mieczysława Romanowskiego  

w Józefowie 

23-460 Józefów, ul. Górnicza 21 

tel. (0-84) 68 78 079 

NIP 918-11-17-376";  

3) mała i duża pieczęć okrągła z godłem państwa w środku i napisem w otoku:  

„Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Józefowie”; 

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

się w dokumentacji szkolnej zgodnej z jednolitym rzeczowym spisem akt. 

3. Wymienione w ust. 1 – 4 pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego 

upoważnione. 

4. Świadectwa szkolne opatruje się pieczęciami zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Tablice szkoły zawierają nazwę szkoły w jej pełnym brzmieniu. 

 

Ä 5 

1. Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. 

1) obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku 

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

podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym kończy 18 lat; 

2) na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które przed dniem 

1 września kończy 6 lat. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły 

podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

3) w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez 

dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 

W przypadku dzieci zakwalifikowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną 

do kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być 

odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko 
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kończy 10 lat. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku podejmuje dyrektor szkoły 

na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

4) za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci upośledzonych 

umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych 

organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami; 

5) na wniosek rodziców, dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie przez dziecko 

obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić warunki spełniania tego obowiązku. 

Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo 

ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej lub ukończenia szkoły na 

podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, w której 

realizuje obowiązek szkolny; 

6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców i na podstawie 

orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, kurator oświaty może zwolnić od 

spełniania obowiązku szkolnego dziecko, które ukończyło 15 lat. 

2. Podstawowy cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i obejmuje klasy od I do VIII , 

w oddziałach gimnazjalnych cykl kształcenia trwa 3 lata.  

3. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowego planu nauczania. 

4. Szkoła realizuje: 

1) podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych; 

2) ramowy plan nauczania w klasach I – VII I; 

3) ramowy plan nauczania w klasach gimnazjalnych II i III; 

4) ustalone przez MEN zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zgodnie 

z WSO. 

5. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, organizuje naukę religii na 

zasadach określonych przez MEN. 

6. Szkoła może prowadzić pracę dydaktyczno-wychowawczą w oddziałach przedszkolnych 

na zlecenie organu prowadzącego szkołę, realizując podstawy programowe wychowania 

przedszkolnego określone przez MEN. 

7. Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i inne zajęcia pozalekcyjne. 

8. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje, określone przez MEN 

w odrębnych przepisach. 

9. Szkoła dokumentuje swoją działalność prowadząc i przechowując dokumentację zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminami. 
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10. W szkole funkcjonuje elektroniczny rejestr dokumentacji szkolnej, który wspomaga obieg 

informacji i dokumentów w szkole oraz usprawnia przebieg informacji miedzy szkołą 

a rodzicami i uczniami. 

11. Elektronicznym rejestrem dokumentacji zarządza dyrektor szkoły. 

12. Zapisy w dzienniku elektronicznym zapewniają realizację postanowień 

Wewnątrzszkolnych Sposobów Oceniania i Przedmiotowych Sposobów Oceniania. 

13. Elektroniczny rejestr dokumentacji nakłada na nauczycieli obowiązki: systematycznego 

wprowadzania cyfrowej wersji dokumentacji do bazy danych; dbałości o bezpieczeństwo 

obiegu informacji w sposób określony w regulaminie. 

14. Korzystanie z dziennika elektronicznego nie zwalnia rodzica (prawnego opiekuna) 

z udziału w zebraniach ani z kontaktów indywidualnych ze szkołą. 

15. Szczegółowe zasady prowadzenia dziennika elektronicznego reguluje „Regulamin 

funkcjonowania dziennika elektronicznego”. 

 

Rozdziağ 2  

Cele i zadania szkoğy 

 

Ä 6 

Zadania w obszarze dydaktyki i spos·b ich realizacji 

 

1. Główne cele i zadania pracy szkoły wynikają z przepisów prawa, a w szczególności: 

Ustawy o systemie oświaty, Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela i Międzynarodowej 

Konwencji Praw Dziecka. 

2. Celem szkoły jest wprowadzenie uczniów w świat wiedzy, dbanie o ich harmonijny rozwój 

intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. 

3. Celem szkoły jest: 

1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, 

teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich 

doświadczeniom uczniów; 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości 

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie. 
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4) kształcenie kompetencji kluczowych: 

a) kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,  

b) kompetencje w zakresie wielojęzyczności,  

c) kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, 

technologii i inżynierii,  

d) kompetencje cyfrowe,  

e) kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,  

f) kompetencje obywatelskie,  

g) kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,  

h) kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.  

4. Zadaniem szkoły jest: 

1) realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego 

indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się; 

2) rozpoznawanie specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka dysleksji; 

3) respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń-

szkoła-dom rodzinny; 

4) rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka; 

5) kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości 

w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy; 

6) poszanowanie godności dziecka, zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych 

i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, 

rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, 

ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także 

działalności twórczej; 

7) wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności 

matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu 

problemów; 

8) dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do 

rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji 

i możliwości korzystania z nich; 

9) sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego 

uczestnictwa w życiu społecznym; 
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10) zaopatrzenie w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały 

ćwiczeniowe uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

5. Szkoła umożliwia uczniom zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych 

do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz jak najlepszego przygotowania się do 

życia w warunkach współczesnego świata. 

 

Ä 7 

Zadania w obszarze wychowania i profilaktyki oraz spos·b ich realizacji 

 

1. Szkoła realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze poprzez: 

1) zorganizowanie kształcenia na podstawie ramowego planu nauczania dla szkoły 

podstawowej i gimnazjum; 

2) dostosowanie metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów; 

3) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych umożliwiających uczniom rozwijanie 

zainteresowań; 

4) inspirowanie ucznia do samodzielnej pracy i przestrzegania zasady indywidualizacji 

wymagań; 

5) przygotowanie uczniów do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach, 

przeglądach artystycznych, festiwalach, zawodach sportowych; 

6) promocję czytelnictwa, włączenie biblioteki szkolnej oraz technologii informatycznej 

i komunikacyjnej do procesu edukacyjnego; 

7) zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom 

i nauczycielom; 

8) realizacje projektów edukacyjnych; 

9) organizowanie wycieczek dydaktycznych, krajoznawczo-turystycznych i warsztatów 

tematycznych; 

10) stosowanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych. 

2. Szkoła prowadzi ewaluację swojej pracy i systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, 

realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły, stopień zadowolenia uczniów 

i rodziców, wyciąga wnioski i wykorzystuje do doskonalenia swojej pracy. 
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Ä 8 

 

1. Szkoła wspomaga rodzinę w pełnieniu jej funkcji wychowawczych. 

2. Cele i zadania wychowawcze realizuje się w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym, 

a zwłaszcza poprzez: 

1) organizowanie różnorodnych form pracy wychowawczej, umożliwienie prowadzenia 

przez uczniów działalności kulturalnej-rozrywkowej, oświatowej, sportowej zgodnie 

z możliwościami organizacyjnymi szkoły; 

2) kształtowanie postaw patriotycznych, organizowanie imprez szkolnych 

i środowiskowych związanych z wydarzeniami patriotycznymi i lokalnymi, 

pielęgnowanie tradycji związanych z postacią patrona szkoły Mieczysława 

Romanowskiego; 

3) wskazywanie alternatywy dla zagrożeń społecznych młodego człowieka; 

4) prowadzenie porad i konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców uczniów; 

5) współpracę z organizacjami humanitarnymi oraz instytucjami opiekuńczo-

wychowawczymi; 

6) promowanie i prezentowanie dorobku szkoły. 

3. Sposób realizacji zadań z profilaktyki obejmuje: 

1) rozpoznawanie zagrożeń; 

2) prowadzenie działań eliminujących występujące zagrożenia; 

3) zapobieganie występowaniu zagrożeń; 

4) uczenie umiejętności reagowania na zagrożenia. 

4. Wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice mają obowiązek dostosowania swoich 

działań wychowawczych i profilaktycznych do zapisów Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego Szkoły. 

 

Ä 9 

Zadania w obszarze opieki i spos·b ich realizacji 

 

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

szkołę możliwości organizacyjnych i finansowych. 
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2. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów na zajęciach organizowanych 

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

ciągły i obejmuje okres od przybycia ucznia do szkoły do jej opuszczenia po zajęciach. 

3. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na: 

1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny; 

2) sprawowaniu indywidualnej opieki nad potrzebującymi uczniami. 

4. Uczniom przebywającym w szkole podczas zajęć dodatkowych oraz pozalekcyjnych 

zapewniają opiekę nauczyciele prowadzący te zajęcia. 

5. Opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych sprawują nauczyciele pełniący 

dyżury. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa 

Regulamin Dyżurów. 

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

organizowanych przez szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą dyrektora, 

inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice. 

7. Zasady organizacji wycieczek i obowiązki opiekunów określają odrębne przepisy. 

8. Szczególną opieką szkoła otacza dzieci z klas I-III poprzez: 

1) zapewnienie stałej opieki dzieciom przez nauczycieli prowadzących zajęcia; 

2) egzekwowanie przez nauczycieli obowiązku rodziców do przyprowadzania i odbierania 

dzieci po zajęciach. 

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

i sprzętu odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia. 

10. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć poprzez: 

1) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z zasadami i regulaminem; 

2) opracowanie planu lekcji według obowiązujących norm i przepisów dotyczących 

higieny pracy umysłowej; 

3) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia; 

4) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

5) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 

6) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami 

zajmującymi się ruchem drogowym; 

7) kontrole obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych  
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i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje 

dyrektor szkoły co najmniej raz w roku; 

8) umieszczenie w widocznym miejscu Planu Ewakuacji i przeprowadzania próbnych 

ewakuacji. 

 

Ä 10 

Organizacja zajňĺ dodatkowych dla uczni·w 

 

1. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne, które mają na celu wspieranie 

harmonijnego i wszechstronnego rozwoju ucznia, a także rozwijanie zainteresowań 

i zdolności uczniów. 

2. Dyrektor szkoły może wprowadzić zajęcia dodatkowe dla uczniów po zaopiniowaniu 

przez radę pedagogiczną i radę rodziców. 

3. Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne mogą być organizowane w grupach klasowych 

i międzyklasowych. 

4. W szkole mogą być prowadzone następujące rodzaje zajęć: 

1) zajęcia pozalekcyjne: artystyczne, sportowe, techniczne, inne zgodnie z potrzebami 

uczniów; 

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia ucznia; 

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 

4) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 

5) zajęcia gimnastyki korekcyjnej; 

6) zajęcia logopedyczne. 

5. Organizację zajęć dodatkowych specjalistycznych dla uczniów powierza się 

nauczycielowi – specjaliście posiadającemu kwalifikacje odpowiednie do rodzaju 

prowadzonych zajęć. 

 

Ä 11 

1. W szkole funkcjonuje Szkolne Koło Caritas. 

2. Cele i założenia Szkolnego Koła Caritas to w szczególności:  

1) rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby 

innych; 

2) zapoznawanie dzieci i młodzież z ideą wolontariatu; 
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3) przygotowywanie  do podejmowania pracy wolontariackiej; 

4) umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz 

niepełnosprawnych, chorych, samotnych; 

5) prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy; 

6) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach; 

7) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itp. 

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

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

niewolnicza praca dzieci itp.; 

9) promowanie życia bez uzależnień; 

10) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań  młodzieży.  

3. Opiekunem Szkolnego Koła Caritas jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy wyrażają chęć 

organizacji wolontariatu uczniów i zaangażowania się w bezinteresowną służbę 

potrzebującym. 

4. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie, 

rodzice. 

5. Szkolne Koło Caritas pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje 

oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu 

szkoły. 

6. Szkolne Koło Caritas wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy 

i następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez 

szkolenia w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją 

czy grupą potrzebujących.  

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

podsumowujących. 

Ä 12 

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

i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym 

jest działalność wychowawcza albo rozszerzania wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga 

uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców. 
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Ä 13 

Formy opieki i pomocy uczniom 

1. W szkole organizowane są różne formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn 

rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc lub wsparcie, w miarę 

posiadanych środków finansowych i organizacyjnych, w następujących formach: 

1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 

2) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 

3) zajęcia logopedyczne; 

4) zajęcia świetlicowe; 

5) zajęcia specjalistyczne. 

2. Uczniowie wymagający pomocy psychologicznej lub pedagogicznej mogą korzystać 

z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych specjalistycznych. 

3. W przypadkach losowych lub w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny uczeń 

może otrzymać pomoc przy zakupie podręczników, przyborów szkolnych i odzieży 

ze środków pochodzących z budżetu państwa lub od sponsorów. 

4. Uczniowie z rodzin w trudnej sytuacji materialnej mogą zostać objęci dożywianiem 

ze środków i na zasadach określonych przez ośrodki pomocy społecznej. 

5. Szkoła zapewnia opiekę uczniom zdolnym poprzez: 

1) organizację zajęć wspierających przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad; 

2) organizację wewnętrznych konkursów z wiedzy i umiejętności. 

6. Szkoła dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia, indywidualizuje pracę 

z nim na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych. 

 

Ä 14 

Organizacja wsp·ğdziağania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi 

instytucjami specjalistycznymi 

1. Szkoła i nauczyciele współdziałają z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi 

oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom 

i rodzicom. 

2. Najczęściej podejmowane formy współpracy: 

1) poradnictwo i działalność informacyjno-szkoleniowa; 
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2) konsultacje na terenie poradni lub szkoły – w ramach spotkań omawiane są między 

innymi wyniki badań i obserwacji, procedury postępowania diagnostycznego, 

pozyskiwanie informacji na temat dostępnych form pomocy: wspólne zebrania 

zespołów nauczycielskich, konsultacyjnych i innych; 

3) szkoleniowe zebrania rad pedagogicznych – zgodnie z tematami zgłaszanymi przez 

dyrektora szkoły; 

4) warsztaty dla rodziców i nauczycieli w celu doskonalenia umiejętności 

wychowawczych; 

5) interwencji kryzysowej – udzielanie pomocy uczniowi w różnych sytuacjach 

kryzysowych niezależnie od środowiska, w którym one powstały; 

6) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci 

i młodzieży, rodziców i nauczycieli. 

3. Każdy nauczyciel ma prawo zwrócić się o pomoc do pracowników poradni. Zasady 

wzajemnej współpracy szkoły z poradnią są regulowane indywidualnymi ustaleniami 

na linii dyrektor  szkoły – dyrektor poradni, forma ustna lub pisemna. 

4. Na wniosek dyrektora szkoły przedstawiciel poradni, o ile pozwolą na to możliwości 

kadrowe poradni, może: 

1) uczestniczyć w spotkaniach zespołu nauczycieli, wychowawców, grup 

wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniami; 

2) brać udział w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych i planów działań wspierających; 

3) udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów i nauczycielom, 

niezbędnej dla jak najlepszego wspierania uczniów. 

5. Szczegółowe zasady współpracy szkoły z poradnią określa jej statut i obowiązujące akty 

prawne. 

6. W celu zapewnienia poradnictwa i specjalistycznej pomocy dzieciom i rodzicom szkoła 

współpracuje z policją, strażą pożarną i ośrodkami pomocy społecznej. Współpraca ma 

charakter prowadzenia działań profilaktycznych przez pracowników tych instytucji. 

 

Ä 15 

Organizacja i formy wsp·ğpracy szkoğy z rodzicami 

1. Organizatorem i kierownikiem współdziałania rodziców jest wychowawca klasy. 
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2.Rodzice współpracują z wychowawcą, udzielając mu wszelkich niezbędnych informacji 

dotyczących ich dziecka. 

3. Zebrania z rodzicami odbywają się według harmonogramu zatwierdzonego przez radę 

pedagogiczną na początku roku szkolnego. Każdy wychowawca i nauczyciel może 

organizować indywidualne spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz 

rozwiązywania problemów wychowawczych. 

4. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach nauczania, wychowania 

i profilaktyki w formie: 

1) zebrań rodzicielskich (klasowe, ogólnoszkolne); 

2) indywidualnych spotkań, kontaktów telefonicznych, listownych oraz porad; 

3) współpracy w realizacji zadań programowych (udział w zajęciach edukacyjnych 

i wychowawczych: wycieczki, biwaki dyskoteki, imprezy i uroczystości klasowe, 

szkolne i środowiskowe); 

4) warsztatów i spotkań szkoleniowych dla rodziców; 

5) nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści współpracują z rodzicami w sprawie 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ich dzieci; 

6) wychowawcy współdziałają w zakresie rozwiązywania problemów rozwojowych 

uczniów. Wskazują możliwe formy wsparcia oferowane w szkole oraz informują 

o możliwościach uzyskania pomocy w poradniach i innych instytucjach 

specjalistycznych; 

7) szkoła dba o podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez zachęcanie 

do korzystania z publikacji pedagogicznych i organizowanie spotkań z pedagogiem, 

psychologiem; 

8) rodzice mają prawo działać w strukturach rady rodziców w zakresie określonym przez 

Regulamin Rady Rodziców i korzystać z uprawnień wynikających z tej działalności. 

5. Rodzice mają prawo między innymi do: 

1) znajomości przepisów prawnych dotyczących działalności szkoły, roli uczniów 

i rodziców; 

2) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w klasie i w szkole; 

3) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci; 

4) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów 

i przyczyn trudności w nauce; 

5) posiadania ustawowego organu – rady rodziców, uchwalania zasad powołania 

i działania; 
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6) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspierania w rozwiązywaniu 

problemów, rozwijania umiejętności wychowawczych; 

7) uzyskania niezwłocznej informacji o zaistniałym wypadku ich dziecka na terenie szkoły 

oraz do zapoznania się z protokołem powypadkowym. 

6. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) powiadamiania wychowawcy, w sposób pisemny lub osobiście, o nieobecności dziecka 

na zajęciach; 

4) usprawiedliwiania nieobecności ucznia osobiście lub w formie pisemnej, najpóźniej 

7 dni po zakończeniu absencji, po tym terminie nieobecności nie będą 

usprawiedliwiane; 

5) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć 

szkolnych;  

6) wyposażania dziecka w niezbędne pomoce dydaktyczne; 

7) dbania o higienę osobistą i zdrowie dziecka, a także o odpowiedni strój i wygląd 

dziecka; 

8) przybycia na wezwanie i osobistego odebrania ze szkoły dziecka, które ze względów 

zdrowotnych lub innych ważnych przyczyn nie może uczestniczyć w zajęciach,  

w szczególnych przypadkach dziecko może być odebrane przez osoby upoważnione 

pisemnie przez rodziców; 

7. Rodzice mają wobec szkoły obowiązki dotyczące zwłaszcza: 

1) uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez dyrektora szkoły 

lub wychowawcę, a także w sytuacjach interwencyjnych; 

2) przekazywania wychowawcy ważnych informacji o stanie zdrowia dziecka, 

informowania o sprawach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo, naukę 

i zachowanie dziecka; 

3) czynnego uczestnictwa w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz klasy i szkoły; 

4) wyrównania strat za celowe zniszczenia wyrządzone na terenie szkoły przez ich dzieci; 

5) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą warunków nauki 

określonych w zezwoleniu. 

8. Rodzice dziecka zobowiązani są także przestrzegać swoich obowiązków rodzicielskich, 

a w szczególności: 

1) wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i za innych; 
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2) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich; 

3) przekazywać wychowawcy wszelkie informacje mające wpływ na osiągnięcie 

wspólnych celów edukacyjnych; 

4) wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich 

przekonań. 

9. W przypadku, gdy rodzice nie wypełniają swoich zadań opiekuńczo-wychowawczych, 

dyrektor szkoły ma prawo zwrócić się do odpowiedniej instytucji z wnioskiem o udzielenie 

pomocy dziecku lub jego rodzicom. 

Ä 16 

Warunki pobytu w szkole zapewniajŃce uczniom bezpieczeŒstwo 

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

uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej budynkiem. 

2. W planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, biorąc pod uwagę specyfikę programów 

nauczania, powinno uwzględniać się: 

1) potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

2) potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu; 

3) zasadę nie łączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu. 

3. W szkole znajduje się w widocznym miejscu Plan Ewakuacji. 

4. Drogi ewakuacyjne oznaczone są w szkole w sposób czytelny i trwały. 

5. Dyrektor dokonuje co najmniej raz w roku przeglądu obiektów szkolnych pod kątem 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy. Z kontroli sporządza się protokół.  

6. W sytuacji, gdy stan pomieszczenia lub jego wyposażenie zagraża bezpieczeństwu uczniów 

należy niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić uczniów. 

7. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne powinny być przeprowadzane w szkolnych 

pomieszczeniach pod nieobecność w nich uczniów. 

8. Teren szkoły powinien być ogrodzony. Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów, w przypadku 

braku ogrodzenia, uczniowie przerwy międzylekcyjne spędzają w budynku szkoły pod 

opieką nauczyciela. 

9. Szlak komunikacyjny wiodący poza teren szkoły powinien uniemożliwiać bezpośrednie 

wyjście na jezdnię. 

10. W przypadku opadów śniegu przejścia na teren szkoły są oczyszczane ze śniegu i lodu 

oraz posypywane piaskiem. 

11. Urządzenia sanitarno-higieniczne są utrzymywane w czystości i pełnej sprawności. 
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12. Istniejące w szkole urządzenia wentylacyjne, grawitacyjne, elektryczne, gazowe podlegają 

okresowym przeglądom. 

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

14. Wyposażenie szkoły posiada odpowiednie atesty. 

15. Kuchnię i stołówkę utrzymuje się w czystości, a ich wyposażenie w stanie technicznym 

zapewniającym bezpieczne używanie. 

16. Gorące posiłki spożywane są w stołówce. 

17. Gabinet Higieny Szkolnej, pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania 

fizycznego, kuchnię, sekretariat wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne 

do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach jej udzielania. 

18. Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których jest wzbroniony wstęp osobom 

nieupoważnionym, są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym 

do nich dostępem. 

19. Schody wyposażone są w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym 

zsuwaniem się po nich. 

20. W pomieszczeniach, gdzie odbywają się zajęcia, temperatura powinna wynosić 

co najmniej 18°C. Jeżeli nie jest to możliwe dyrektor zawiesza zajęcia na czas określony, 

powiadamiając o tym organ prowadzący. 

21. Urządzenia niesprawne, uszkodzone, oznacza się w sposób wyraźny i zabezpiecza przed 

uruchomieniem. 

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

i rodzaju pracy. 

23. Udział uczniów w pracach na rzecz środowiska lub szkoły ma miejsce tylko 

po zaopatrzeniu ich w odpowiedni sprzęt lub środki ochrony indywidualnej 

do wykonywania tych prac oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych 

warunków pracy. 

24. Nauczyciele są przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa, postępowania 

przeciwpożarowego i higieny pracy, w tym udzielania pierwszej pomocy. 

25. Na pierwszych zajęciach nauczyciele omawiają z uczniami regulaminy pracowni 

przedmiotowych. 

26. W szkole omawiane są z uczniami przepisy ruchu drogowego, prowadzone jest 

kształcenie komunikacyjne, przeprowadzane są egzaminy na kartę rowerową. 
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27. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie drogi do i ze szkoły, dopuszcza się 

korzystanie z rowerów wyłącznie uczniom posiadającym karty rowerowe i na podstawie 

pisemnego oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów: 

1) uczniów obowiązuje wówczas zakaz korzystania z rowerów w czasie zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych i przerw międzylekcyjnych; 

2) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcia lub uszkodzenia rowerów. 

28. W sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku na terenie szkoły, pracownik szkoły 

niezwłocznie udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy, w miarę potrzeb sprowadza 

pomoc medyczną i powiadamia dyrektora szkoły. 

29. Szkoła zapewnia uczniom korzystanie z usługi dostępu do Internetu i posiada 

zainstalowane i aktualizowane oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, 

które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego 

uczniów. 

30. Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią wprowadza się procedurę 

zwalniania z zajęć lekcyjnych. 

31. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych: 

1) na osobistą prośbę rodzica – w przypadku klas IV – VIII i klas gimnazjalnych uczeń 

sam opuszcza szkołę, w przypadku klas I – III ucznia odbierają rodzice lub osoba 

upoważniona; 

2)  w przypadku złego samopoczucia ucznia – po powiadomieniu rodziców przez szkołę, 

odebranie ucznia przez rodziców lub osobę upoważnioną.  

32. Na terenie szkoły w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i przerw 

międzylekcyjnych zabronione jest używanie przez uczniów telefonów komórkowych 

oraz innego sprzętu elektronicznego. Posiadany przez ucznia sprzęt powinien być 

wyłączony i schowany: 

1) używanie telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego w czasie zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych może nastąpić jedynie za zgodą nauczyciela, w ramach 

realizacji treści dydaktyczno-wychowawczych; 

2) uczeń łamiący powyższe zasady zobowiązany jest oddać urządzenie nauczycielowi 

prowadzącemu zajęcia lub nauczycielowi dyżurującemu, urządzenie zostaje 

umieszczone w depozycie w sekretariacie szkoły do momentu odebrania go przez 

rodziców ucznia; 

3) wychowawca zobowiązany jest odnotować zajście w dokumentacji wychowawcy; 

4) notoryczne łamanie przez ucznia zakazu używania telefonów komórkowych i innego 
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sprzętu elektronicznego na terenie szkoły wpływa na ocenę zachowania ucznia.    

 

Ä 17 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 

2. Dyrektor szkoły, ustalając wychowawcę danego oddziału, powinien stosować zasadę 

zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej. W miarę możliwości kadrowych 

i organizacyjnych powierza jednemu nauczycielowi wychowawstwo jednego oddziału: 

1) na 3 lata – w klasach od pierwszej do trzeciej; 

2) na 5 lat – w klasach od czwartej do ósmej. 

3. Uczniowie i rodzice mogą wpływać na dobór wychowawcy. 

1) do 15 kwietnia każdego roku kalendarzowego rada rodziców oraz samorząd uczniowski 

mogą proponować przydzielenie wybranemu nauczycielowi wychowawstwo w klasie 

pierwszej i czwartej z dniem 1 września tegoż roku kalendarzowego. 

4. Uczniowie danej klasy i ich rodzice mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem do dyrektora 

szkoły w sprawie zmiany wychowawcy tej klasy w każdym czasie. Wniosek musi być 

poparty, przez co najmniej 50% rodziców oraz co najmniej 50% uczniów. 

5. Wolę rodziców jednego ucznia, w tym przypadku, wyraża podpis jednego z nich. 

1) przez rodziców ucznia należy rozumieć również jego prawnych opiekunów; 

2) wniosek powinien zawierać uzasadnienie. W celu rozpatrzenia wniosku dyrektor szkoły 

powołuje komisję opiniującą składającą się z przedstawicieli rady pedagogicznej, rady 

rodziców, samorządu uczniowskiego. Dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie 

wyjaśniające w tej sprawie w terminie 14 dni od złożenia wniosku oraz podejmuje decyzję 

o zmianie wychowawcy bądź o odrzuceniu wniosku. Treść i uzasadnienie decyzji podaje 

do wiadomości zainteresowanych podmiotów. 

 

Rozdziağ 3  

Organy szkoğy i ich kompetencje 

 

Ä 18 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły; 

2) rada pedagogiczna; 
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3) rada rodziców; 

4) samorząd uczniowski. 

 

Ä 19 

1. Tryb wyboru dyrektora szkoły określają przepisy prawa oświatowego. 

2. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na 

zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) zapewnia sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

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

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi 

odpowiedzialność ; 

4) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące 

w obwodzie szkoły; 

5) decyduje w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego oraz wcześniejszego przyjęcia 

dziecka do szkoły, a także, w uzasadnionych przypadkach, zezwolenia na spełnianie 

obowiązku szkolnego poza szkołą; 

8) może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły w ramach 

posiadanych środków; 

9) nadzoruje działalność finansową: 

a) rady rodziców, 

b) samorządu uczniowskiego; 

10) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły: 

a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

b) określa zakres obowiązków pracownika, 

c) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym 

pracownikom szkoły, 

d) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 
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11) w zakresie uprawnień przypisanych do swojego stanowiska , dyrektorowi oraz innym 

osobom zajmującym stanowiska kierownicze, przysługuje prawo do przekazania 

określonych uprawnień i obowiązków podległym pracownikom; 

12) jest rozjemcą w sprawach spornych wewnątrz szkoły; 

13) zapewnia możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji pozostałym 

organom szkoły w granicach ich kompetencji; 

14) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje 

o działalności szkoły; 

15) zapewnia bieżącą wymianę informacji między organami szkoły o ich działaniach lub 

decyzjach; 

16) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organami szkoły; 

17) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych; 

18) jest odpowiedzialny za wprowadzenie udoskonaleń procesu wychowawczo-

dydaktycznego; 

19) stwarza klimat dla wysuwania i dyskutowania pomysłów, wprowadzania 

i realizowania programów autorskich, edukacyjnych programów zewnętrznych, 

innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych; 

20) dba o wyposażenie stanowiska pracy każdego pracownika szkoły; 

21) inicjuje i nadzoruje współpracę szkoły z innymi szkołami, uczelniami wyższymi, 

organizacjami pozarządowymi i instytucjami wspierającymi jej działalność; 

22) stwarza nauczycielom warunki do rozwoju i prezentowania własnych osiągnięć 

zawodowych przez udział w konferencjach, spotkaniach, warsztatach i innych formach 

doskonalenia; 

23) ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli  oraz w przypadku braku 

porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady 

rodziców, zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujących we 

wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, materiały 

ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;  

24) podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku 

szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów 

ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym; 
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25) ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu 

używania tych podręczników lub materiałów; 

26) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w formach i na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach; 

27) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez radę 

pedagogiczną.  

4. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

Ä 20 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania 

dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzi dyrektor szkoły i nauczyciele. 

3. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady 

pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, ich rodziców, a także 

nauczycieli albo innych pracowników szkoły. 

4. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

5. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej  należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) zatwierdzanie Szkolnych Zestawów Programów Nauczania i Zestawów Podręczników; 

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole; 

5) przygotowanie projektu statutu szkoły lub projektu jego zamian, zatwierdzenie 

i uchwalenie; 

6) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe, sprawdzające; 

7) ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz trybu 

odwoławczego od tych ocen; 

7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

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

4) przydział czynności dla nauczycieli; 
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5) pracę dyrektora szkoły, na wniosek organu prowadzącego lub sprawującego nadzór 

pedagogiczny nad szkołą. 

8. Rada pedagogiczna występuje, w uzasadnionych przypadkach, do organu prowadzącego 

szkołę z wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły. 

9. Rada pedagogiczna pracuje w oparciu o uchwalony Regulamin Rady Pedagogicznej. 

1) do czasu powołania Rady Szkoły jej zadania wykonuje rada pedagogiczna 

uwzględniając opinie rady rodziców i samorządu uczniowskiego; 

2) zadania rady pedagogicznej: 

a) uchwalenie statutu szkoły, 

b) przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego szkoły 

i opiniowanie planu finansowego szkoły, 

c) możliwość występowania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą 

z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działania szkoły, jej dyrektora lub innego 

nauczyciela zatrudnionego w szkole, wnioski te mają dla organu charakter wiążący, 

d) opiniowanie planu pracy szkoły, projektu innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla szkoły, 

e) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami 

do dyrektora, organu prowadzącego szkołę w szczególności w sprawach organizacji 

zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. 

 

Ä 21 

1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów, której celem 

jest wspieranie działalności statutowej szkoły. 

2. Zasady tworzenia rady rodziców określają odrębne przepisy. 

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być  sprzeczny 

ze statutem szkoły. 

4. Rada rodziców może występować do organów szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich spraw szkoły. 

5. Rada rodziców: 

1) uchwala, w porozumieniu z radą pedagogiczną Program Wychowawczo-Profilatyczny; 

2) opiniuje dodatkowe zajęcia edukacyjne; 

3) udziela pomocy w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły; 

4) współuczestniczy w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych szkoły; 
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5) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły; 

6) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły do organu 

prowadzącego; 

7) opiniuje decyzje dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole 

stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, 

a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

8) opiniuje propozycje dyrektora zawierające zestaw podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym, 

w przypadku braku zgody nauczycieli co do wyboru jednego wspólnego podręcznika 

z podręczników oferowanych przez właściwego ministra. 

 

Ä 22 

1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa Regulamin 

Samorządu Uczniowskiego. 

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

4. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie rodziców, radzie pedagogicznej 

oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły. 

5. Samorząd uczniowski ma prawo do proponowania kandydata na opiekuna. 

6. Na wniosek dyrektora szkoły, samorząd uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela. 

7. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić niezgodną z prawem uchwałę lub inne 

postanowienie samorządu. 

 

Ä 23 

1. Współdziałanie organów szkoły zapewnia się poprzez: 

1) swobodę działania i podejmowania decyzji w granicach ich kompetencji; 

2) wymianę informacji pomiędzy nimi o podejmowanych i planowanych działaniach 

lub decyzjach. 

2. Rozwiązywanie sporów między organami szkoły: 

1) powoływany jest Zespół Mediacyjny; 
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2) w skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po dwóch przedstawicieli organów szkoły 

i dyrektor szkoły; 

3) Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie 

mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję 

w drodze głosowania; 

4) strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako 

rozwiązanie ostateczne; 

5) każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego; 

6) w sytuacjach wyjątkowo trudnych sprawy sporne rozstrzyga organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny lub organ prowadzący, w zależności od przedmiotu sporu, do którego 

może się zwrócić jedna ze stron; 

7) wszelkie spory wynikłe ze stosunku pracy nauczycieli i pozostałych pracowników 

szkoły, a nie ujęte w Statucie Szkoły, rozwiązuje się zgodnie z ustawą Karta 

Nauczyciela, Kodeksem Pracy, regulaminem Pracy i innymi przepisami szczegółowymi 

aktualnie obowiązującymi. 

3. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci 

poprzez: 

1) uzgadnianie zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych; 

2) analizowanie przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów; 

3) wymianę informacji na temat uczniów, w tym postępów w nauce, przyczyn trudności 

w nauce oraz ich zachowaniu; 

4) uzgadnianie działań wychowawczych i dalszego kształcenia dzieci; 

5) wyrażanie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na 

temat pracy szkoły 

6) spotkania poświęcone analizie postępów w nauce i zachowaniu uczniów przynajmniej 

raz w roku szkolnym. 

4. Najpełniejszą reprezentację rodziców stanowią zebrania ogólne rodziców. 

1) stałe zebrania ogólne rodziców odbywają się co najmniej 3 razy w ciągu roku 

szkolnego; 

2) w uzasadnionych przypadkach zebranie ogólne rodziców może być zwołane w każdym 

terminie;. 

3) zebranie zwołuje dyrektor szkoły, przekazując informację ustną lub pisemną. Informacja 

powinna być przekazana najpóźniej na 3 dni przed terminem zebrania; 
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4) zebrania ogólne rodziców może zwoływać również rada rodziców, wykorzystując 

do tego celu lokal szkolny i możliwość przekazania informacji za pośrednictwem 

uczniów i nauczycieli. Termin i miejsce zebrania ustala w tym przypadku 

przewodniczący rady rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

5) postanowienia zebrania ogólnego rodziców mają moc nadrzędną w stosunku 

do postanowień rady rodziców. 

 

Rozdziağ 4 

Organizacja pracy szkoğy 

 

Ä 24 

1. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego. Ze szczegółowym kalendarzem roku szkolnego zapoznaje nauczycieli dyrektor 

szkoły. Wychowawcy zapewniają przepływ tej informacji do uczniów i rodziców. 

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

arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, na podstawie Szkolnego Planu 

Nauczania oraz Planu Finansowego Szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Arkusz 

organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę. 

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

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin przedmiotów i zajęć 

obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół 

zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych 

przez organ prowadzący szkołę. 

4. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. 

 

Ä 25 

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

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych Szkolnym Planem Nauczania zgodnym z odpowiednim 

ramowym planem nauczania i programami z zestawu programów dla danej klasy, 

dopuszczonych do użytku szkolnego. 

2. W szkole funkcjonują oddziały gimnazjalne. 
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3. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 20 do 25 uczniów. Nie tworzy 

się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych 

oddziałów byłaby niższa niż 14. Podział na oddziały mniej liczne może być dokonany za 

zgodą organu prowadzącego szkołę. 

4. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki 

w klasach IV-VII I i gimnazjalnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów. 

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

uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub w wyjątkowych 

przypadkach grup międzyklasowych. 

6. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów, można dokonać podziału na 

grupy za zgodą organu prowadzącego. 

7. W szczególnie trudnych warunkach demograficznych dopuszcza się organizację 

nauczania w klasach łączonych. 

8. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne dla dzieci objętych obowiązkiem 

rocznego przygotowania przedszkolnego, realizujące program wychowania 

przedszkolnego. 

9. W szkole mogą być tworzone oddziały sportowe działające zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

Ä 26 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy. 

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

zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć 

ustala nauczyciel z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone 

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

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

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 
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5. Czas zajęć realizowanych w ramach form pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają 

odrębne przepisy. 

6. Zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone w grupach międzyklasowych 

i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym. 

7. Zajęcia dodatkowe mogą być organizowane w ramach posiadanych lub pozyskanych przez 

szkołę środków finansowych. 

8. Liczbę uczestników zajęć dodatkowych określają odrębne przepisy. 

9. Organizację wycieczek oraz wyjścia poza teren szkoły określają zasady zawarte 

w Regulaminie Wycieczek Szkolnych. 

 

Ä 27 

1. Wychowawca klasy w porozumieniu z dyrektorem szkoły powinien podjąć starania 

o umożliwienie nauki w klasie lub szkole przysposobionej do pracy zawodowej tym 

uczniom klasy VIII, którzy nie rokują ukończenia szkoły podstawowej w normalnym 

trybie i ukończyli 15 rok życia. 

2. Decyzję o skierowaniu ucznia do klasy lub szkoły, o której mowa w ust.1, podejmuje 

dyrektor szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej po dokładnym zapoznaniu się 

z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, po uzyskaniu zgody rodziców lub prawnych opiekunów 

ucznia. 

 

Ä 28 

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego 

porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli 

lub szkołą wyższą. 

 

Ä 29 

Organizacja stoğ·wki szkolnej 

1. Szkoła umożliwia uczniom spożycie dwudaniowego obiadu. 

2. Szkoła zapewnia uczniom higieniczne warunki spożycia posiłku, w stołówce szkolnej 

lub stołówce prowadzonej przez inny podmiot na podstawie umowy zawartej pomiędzy 



Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie 

31 
 

tym podmiotem a dyrektorem szkoły. Umowa powinna określać cenę posiłków dla 

uczniów. 

3. W przypadku prowadzenia stołówki przez szkołę, cenę posiłków ustala dyrektor szkoły. 

4. W szczególnych przypadkach uczniowie mogą uzyskać dofinansowanie do posiłków: 

w ośrodkach pomocy społecznej, w innych instytucjach, organizacjach pozarządowych, 

a także od sponsorów, na zasadach przez nich określonych. 

 

Ä 30 

Organizacja Ŝwietlicy szkolnej 

1. Dla uczniów, którzy poza godzinami zajęć lekcyjnych, za zgodą rodziców, przebywają 

w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub ze względu na organizację dojazdu do 

szkoły, szkoła prowadzi świetlicę. 

2. Cele i zadania świetlicy: 

1) organizowanie racjonalnego i bezpiecznego spędzania czasu dzieci w godzinach 

wolnych od zajęć dydaktycznych; 

2) organizowanie zespołowej i indywidualnej nauki własnej uczniów pod opieką 

nauczycieli świetlicy; 

3) organizowanie zajęć umożliwiających rozwój zainteresowań artystycznych, 

technicznych, sportowych i innych; 

4) wdrażanie do wartościowego wykorzystywania czasu wolnego, wyrabianie nawyków 

kulturalnej rozrywki i zabawy; 

5) rozbudzanie wrażliwości na ład i porządek oraz wdrażanie zasad higieny; 

6) kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: koleżeństwo, sprawiedliwość, 

prawdomówność, odpowiedzialność; 

7) wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania. 

3. Szczegółowy zakres działania świetlicy określa Regulamin Świetlicy. 

 

Ä 31 

Organizacja biblioteki szkolnej 

1. Na terenie szkoły funkcjonuje biblioteka szkolna z czytelnią. 

2. Biblioteka szkolna jest szkolnym centrum informacji służącym realizacji potrzeb 

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu 

warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy wśród rodziców. 
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3.Organizacja biblioteki szkolnej: 

1) biblioteka znajduje się na I piętrze budynku szkoły; 

2) w bibliotece zatrudniony jest nauczyciel – bibliotekarz; 

3) biblioteka realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze szkoły; 

4) prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki; 

5) dyrektor zapewnia bibliotece odpowiednio wyposażone pomieszczenia, warunkujące jej 

prawidłową pracę oraz bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia; 

6) biblioteka udostępnia swoje zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły, 

rodzicom; 

7) zbiory udostępniane są w czasie trwania zajęć dydaktycznych oraz po ich zakończeniu; 

8) czas pracy biblioteki ustalony jest z dyrektorem szkoły i określony w regulaminie; 

9) księgozbiór podręczny oraz czasopisma udostępniane są tylko na miejscu – 

w uzasadnionych przypadkach istniej możliwość wypożyczenia do domu; 

10) systematycznie dokonuje się selekcji zbiorów, wycofując nieaktualne i nieprzydatne 

materiały; 

11) wydatki na bibliotekę obejmują zakup zbiorów i ich konserwację, zakup mebli oraz 

sprzętu, druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych, pomocy dydaktycznych, 

środków na organizację imprez bibliotecznych. 

4. Cele biblioteki szkolnej: 

1) realizacja potrzeb i zainteresowań uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły 

oraz rodziców/prawnych opiekunów; 

2) wspomaganie procesów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej; 

3) wspieranie kształcenia ustawicznego nauczycieli. 

5. Podstawowe zadania biblioteki: 

1) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną poprzez: 

a) udostępnianie  zbiorów biblioteki,  

b) udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, 

c) pozyskiwanie zaufania, sympatii uczniów oraz wytwarzanie miłej i twórczej 

atmosfery, 

d) udzielanie porad, 

e) wystawki książek i innych dokumentów, 

f) kiermasz podręczników, 

g) prowadzenie zajęć multimedialnych, 
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h) przygotowywanie prezentacji multimedialnych, 

i) prowadzenie lekcji bibliotecznych, 

j) umożliwienie użytkownikom korzystania z bibliotecznego centrum informacyjnego; 

2) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz pogłębianie 

nawyku czytania i uczenia się poprzez: 

a) poznawanie uczniów, ich potrzeb czytelniczych i zainteresowań, 

b) udzielanie porad w wyborach czytelniczych, 

c) propagowanie biblioteki, książek i innych dokumentów, 

d) pomoc w doborze odpowiedniej literatury, 

e) zachęcanie do działalności w Kole Przyjaciół Bibliotek, 

f) lekcje biblioteczne, 

g) organizowanie konkursów, imprez czytelniczych, 

h) otoczenie opieką uczniów stroniących od książki, 

i) czuwanie nad równomiernym czytelnictwem w celu wykształcenia u uczniów nawyku 

ciągłego korzystania z różnych źródeł informacji; 

3) organizacja różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

w szczególności: 

a) wycieczek edukacyjnych do innych bibliotek, 

b)  interdyscyplinarnych kół zainteresowań między innymi Koło Przyjaciół Biblioteki,  

c) spotkań i imprez czytelniczych, edukacyjnych, konkursów, projektów, 

d) obchodów świąt i rocznic, 

e) zachęcanie uczniów do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły, miasta 

oraz udziału w przedsięwzięciach bibliotecznych, 

f) współpraca z instytucjami kultury i placówkami oświatowymi między innymi 

poprzez organizację i udział w konkursach czytelniczych, literackich i plastycznych; 

4) gromadzenie zbiorów, w tym księgozbioru podręcznego (np. encyklopedii, słowników), 

lektur i literatury pięknej, literatury popularno–naukowej, multimediów, podręczników 

oraz innych wydawnictw potrzebnych do realizacji zadań statutowych szkoły. Do 

ewidencjonowania materiałów bibliotecznych ma zastosowanie rozporządzenie Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 października 2008 roku w sprawie sposobu 

ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205, poz. 1283); 

5)  udostępnianie zbiorów niezbędnych w procesie dydaktyczno – wychowawczym szkoły; 

6)  tworzenie i organizowanie warsztatu informacyjnego; 

7)  propagowanie nowych technologii informacyjnych i medialnych; 
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8)  praca pedagogiczna przy zastosowaniu różnych metod, form i środków; 

9) współpraca w realizacji wyżej wymienionych celów i zadań z dyrekcją szkoły, radą 

pedagogiczną, samorządem uczniowskim, radą rodziców i innymi bibliotekami 

i instytucjami. 

6. Zadania nauczyciela bibliotekarza: 

1) odpowiada za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki oraz bazy komputerowej; 

2) współpracuje z dyrekcją szkoły, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, nauczycielami 

poszczególnych przedmiotów i rodzicami; 

3) tworzy zespół uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających w pracy 

biblioteki; 

4) odpowiada za realizację zadań i celów biblioteki; 

5) sporządza plan pracy, okresowe i roczne sprawozdania, harmonogramy zajęć i imprez 

bibliotecznych; 

6) prowadzi statystykę wypożyczeń i dokumentację biblioteki według obowiązujących 

przepisów; 

7) stosuje różne formy kształtowania kultury czytelniczej, medialnej i informacyjnej, 

zapoznaje uczniów z technikami uczenia się i samokształcenia; 

8) gromadzi zbiory, dokonuje ewidencji i opracowania zbiorów zgodnie z przepisami; 

9) organizuje i udostępnia warsztat informacyjny; 

10) prowadzi działalność informacyjną i promocyjną dotyczącą biblioteki i jej zbiorów; 

11) systematycznie poszerza swoją wiedzę, doskonali umiejętności i warsztat pracy. 

7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły. 

8. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami poprzez:  

1) umożliwienie uczniom świadomego i aktywnego udziału w różnych formach 

upowszechniania i rozwijania kultury czytelniczej, dyskusji nad książkami, wystaw 

książkowych itp.; 

2)  partnerstwo z uczniami szczególnie zdolnymi w ich poszukiwaniach czytelniczych; 

3) pomoc uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym trudności wychowawcze; 

4) uczniowie mogą korzystać ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece;  

5)  nagradzanie najaktywniejszych czytelników; 

6) informowanie uczniów o ich aktywności czytelniczej;  

7) otaczanie indywidualną opieką uczniów spędzający czas w czytelni; 

8) otrzymują pomoc w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze 

literatury i kształtowania nawyków czytelniczych;  
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9) umożliwienie korzystania z internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;  

10) umożliwienie korzystania na zajęciach czytelniczych z czasopism i księgozbioru 

podręcznego.  

9. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się 

w  poprzez:  

1)  rozbudzanie potrzeb i zainteresowań uczniów;  

2) doradztwo w doborze literatury samokształceniowej, potrzeb z tym zakresie; 

3) współtworzenie warsztatu informacyjnego biblioteki; 

4)  rozwijanie kultury czytelniczej uczniów, przysposabianie do korzystania z informacji;  

5) współuczestnictwo w działaniach mających na celu upowszechnienia wiedzy w zakresie 

wychowania czytelniczego w rodzinie; 

6) na wniosek nauczyciela przygotowanie i przekazanie przez bibliotekarza literatury 

do pracowni przedmiotowych, a także przeprowadzanie lekcji bibliotecznych lub część 

zajęć; 

7) udostępnianie słowników, czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych 

w bibliotece do prowadzenia lekcji; 

8) przekazywanie informacji o stanie czytelnictwa dyrektorowi szkoły, wychowawcom 

i nauczycielom języka polskiego; 

9)  mają możliwość korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych.  

10. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) na zasadach 

partnerstwa  poprzez :  

1) rozwijanie kultury czytelniczej uczniów (spotkania na zebraniach rodzicielskich); 

2) indywidualne rozmowy; 

3)  zachęcanie do udziału w konkursach czytelniczych  integrujących rodziny; 

4) popularyzację literatury dla rodziców z zakresu wychowania;  

5) współudział rodziców w imprezach czytelniczych; 

6)  udostępnianie rodzicom zbiorów gromadzonych w bibliotece; 

7) przekazywanie rodzicom informacji o aktywności czytelniczej dzieci. 

11. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami poprzez:  

1) aktywne współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz  

czytelnictwa w innych bibliotekach; 

2) współuczestnictwo w organizacji imprez w innych bibliotekach bądź ośrodkach 

informacji;  

3) współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w Józefowie; 
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4) prowadzenie lekcji bibliotecznych przez bibliotekarzy z innych bibliotek; 

5) udział w konkursach poetyckich i plastycznych;  

6) udział w spotkaniach z pisarzami; 

7) wypożyczenia międzybiblioteczne. 

 

Ä 32 

1. Szkoła realizuje doradztwo zawodowe przez prowadzenie zaplanowanych 

i systematycznych działań mających na celu wspieranie uczniów i słuchaczy 

w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.  

2. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I–VI szkół podstawowych 

obejmują orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi 

zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji 

oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.  

3. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkół 

podstawowych mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich 

do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, 

z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz 

informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy 

4. Doradztwo zawodowe jest realizowane: 

1) klasach I–VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych 

z zakresu kształcenia ogólnego; 

2) klasach VII i VIII szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, a w przypadku szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe również na obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie oraz na zajęciach z zakresu 

doradztwa zawodowego 

5. Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program realizacji wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa zawodowego, 

6. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z 

realizacją doradztwa zawodowego;  

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,  
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3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami 

wychowawcami opiekującymi się oddziałami, pedagogami, programu, o którym 

mowa w § 32 ust. 5, oraz koordynacja jego realizacji;  

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się 

oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w 

programie, o którym mowa w § 32 ust. 5;  

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w 

tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i 

zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia 

 

Ä 33 

1. Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z: 

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem – sale lekcyjne; 

2) biblioteki i czytelni; 

3) sali zabaw; 

4) sali gimnastycznej; 

5) Izby Pamięci Patrona Szkoły Mieczysława Romanowskiego; 

6) Gabinetu Higieny Szkolnej; 

7) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych; 

8) pomieszczeń dla działalności organizacji uczniowskich; 

9) stołówki szkolnej; 

10) archiwum; 

11) szatni; 

12) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych. 

2. Istnieje możliwość zmiany przeznaczenia niektórych pomieszczeń lub ich adaptacji do 

innych funkcji, zgodnie z aktualnymi potrzebami szkoły. 

 

Rozdziağ 5 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoğy 

 

Ä 34 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych 

i pracowników obsługi. 
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2. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor twory stanowisko 

wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje 

szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności.  

3. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa 

wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora. 

4.  Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. 

 

Ä 35 

Zadania, prawa i obowiŃzki nauczyciela 

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

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

uczniów. 

2. Nauczyciel powinien przestrzegać praw dziecka i przekazywać wiedzę na ten temat. 

3. Nauczyciel zobowiązany jest do: 

1) prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego, w tym dostosowania metod i form 

pracy do wieku, umiejętności i możliwości uczniów; 

2) prowadzenia dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny; 

4) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 

5) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania; 

6) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 

7) udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych; 

8) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy; 

9) przestrzegania zasad etyki zawodowej; 

10) ścisłej współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami uczniów; 

11) współpracy z innymi pracownikami szkoły oraz instytucjami wspierającymi realizację 

zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły, zgodnie z ich 

kompetencjami; 

12) wykonywania innych zadań zlecanych przez dyrektora. 

4. Do zadań nauczycieli należy: 

1) realizacja przyjętego programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych 

przedmiotach, klasach i zespołach, dążąc do osiągnięcia określonych celów; 
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2) opracowanie oraz prawidłowe wdrożenie dokumentów oraz procedur wynikających 

z Wewnątrzszkolnego Sposobu Oceniania; 

3) dostosowanie form i metod przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw 

uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności oraz ich indywidualnych możliwości 

rozwojowych; 

4) tworzenie właściwej atmosfery podczas zajęć z uczniami, która sprzyjać będzie 

wspomaganiu samodzielności uczenia się, inspirowania uczniów do wyrażania 

własnych myśli i przeżyć, rozbudzania ich ciekawości poznawczej oraz motywacji do 

dalszej edukacji; 

5) sumienne realizowanie powierzonych zadań dodatkowych. 

5. Nauczyciel ma prawo do: 

1) wyboru lub opracowania programu nauczania i przedstawienia go dyrektorowi szkoły 

w celu dopuszczenia do użytku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

2) wyboru podręczników szkolnych i innych dodatkowych pomocy dydaktycznych, 

uwzględniając ich przydatność w realizacji programu nauczania oraz zainteresowania 

i możliwości uczniów; 

3) swobody stosowania metod pracy z uczniem w zakresie realizacji programu; 

4) poszanowania jego godności przez dyrektora, innych nauczycieli i pracowników szkoły, 

uczniów i ich rodziców; 

5) korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych; 

6) otrzymywania informacji dotyczących zmian w organizacji pracy szkoły z odpowiednim 

wyprzedzeniem; 

7) otrzymywania pomocy naukowych i wsparcia metodycznego w celu sprawnego 

prowadzenia zajęć z uczniami; 

8) oceniania poziomu osiągnięć dydaktycznych oraz zachowania ucznia zgodnie 

z zasadami określonymi w statucie szkoły; 

9) wnioskowania w sprawie nagród, wyróżnień oraz kar dla uczniów zgodnie 

z obowiązującym prawem szkolnym. 

6. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za: 

1) poziom oddziaływań i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami; 

2) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych powierzonych 

jego opiece i ich ewentualne zniszczenie wynikające z zawinionego nieporządku, braku 

nadzoru i zabezpieczenia; 
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3) tragiczne skutki wynikłe z zawinionego braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów 

na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, w czasie pełnienia przydzielonych dyżurów. 

7. Praca nauczyciela podlega ocenie na zasadach i w trybie określonym odrębnymi 

przepisami. 

8. Wypełniając swoje obowiązki nauczyciel powinien: 

1) punktualnie rozpoczynać i kończyć zajęcia; 

2) dbać o higieniczne warunki nauki i pracy; 

3) utrzymywać porządek w miejscu pracy; 

4) stosować wobec uczniów właściwą technikę pracy umysłowej; 

5) sprawdzać obecność i ewentualnie wyjaśniać przyczyny nieobecności ucznia na 

zajęciach oraz podejmować stosowne działania mające na celu utrzymanie pełnej 

kontroli i ciągłej opieki nad każdym uczniem; 

6) egzekwować obowiązki ucznia; 

7) umiejętnie diagnozować samopoczucie i stan zdrowia poszczególnych uczniów: 

udzielać niezbędnej pomocy uczniom o obniżonej dyspozycji psychofizycznej; 

8) w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub bezpieczeństwa uczniów, wykorzystać 

wszelkie możliwości dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów: w uzasadnionych 

przypadkach samodzielnie podejmować decyzje wykraczające poza jego kompetencje. 

9) zawsze kierować się dobrem uczniów; 

10) szanować godność osobistą ucznia; 

11) dążyć do realizacji celów statutowych szkoły. 

9. Nauczyciel może utworzyć klasę autorską według odrębnych przepisów. 

 

Ä 36 

1. Nauczyciele tego samego przedmiotu, nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych lub 

uczący na danym etapie nauczania mogą utworzyć zespół samokształceniowy. 

2. Praca zespołu kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący. 

3. Cele i zadania zespołu samokształceniowego obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także 

uzgodnienie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania; 

2) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

badania wyników nauczania; 
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3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego  oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich 

wyposażenia; 

5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, eksperymentalnych 

i innowacyjnych programów nauczania; 

6) inne zdania wynikające z działalności szkoły. 

4. Z zebrań zespołu samokształceniowego sporządza się protokoły, które są przechowywane 

przez przewodniczącego zespołu. 

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół nauczycielski. 

6. Przewodniczącym klasowego zespołu nauczycielskiego jest wychowawca danego oddziału. 

7. Zadania klasowego zespołu nauczycielskiego: 

1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału; 

2) wybór podręczników dla danego oddziału; 

3) monitorowanie postępów i osiągnięć każdego ucznia; 

4) analiza wyników zewnętrznego sprawdzianu, formułowanie wniosków i przedstawienie 

ich radzie pedagogicznej; 

5) analiza wyników klasyfikowania i promowania w danym oddziale; 

6) analiza opinii i orzeczeń wydanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne; 

7) ustalenie form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów danego oddziału, 

przedstawienie dyrektorowi szkoły; 

8) współpraca z rodzicami uczniów.  

8. Z zebrań klasowego zespołu nauczycielskiego sporządza się protokoły, które przechowuje 

przewodniczący zespołu.  

 

Ä 37 

Zadania, obowiŃzki i uprawnienia wychowawcy 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 

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

przygotowywania do życia w rodzinie i w społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 
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3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

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

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół 

uczniowski, 

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy; 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, uzgadnia i koordynuje działania 

wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym 

potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie 

uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami) 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

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

b) współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych wobec dzieci 

i otrzymywania od nich pomocy w podejmowanych  działaniach, 

c) włączania ich w sprawy życia klasy, szkoły i środowiska lokalnego; 

5) współpracuje ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc 

w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań 

i szczególnych uzdolnień uczniów; organizacje i formy udzielania tej pomocy na 

terenie szkoły określa regulamin udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

3. Do obowiązków nauczyciela wychowawcy należy: 

1) poinformowanie uczniów i rodziców o zasadach oceniania określonych w Statucie 

Szkoły, w tym szczególnie o kryteriach i zasadach oceniania zachowania; 

2) ustalenie oceny zachowania zgodnie z zasadami określonymi w statucie; 

3) poinformowanie w ustalonym terminie uczniów i ich rodziców o przewidywanych 

ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych; 

4) rozpoznawanie potrzeb i trudności uczniów danej klasy, a następnie przy współpracy 

nauczycieli  uczących oraz specjalistów, zaspokajanie tych potrzeb lub niwelowanie 

trudności;  

5) zapoznanie uczniów z zapisami Statutu Szkoły, nauczanie o prawach człowieka; 



Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie 

43 
 

6) organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych wspierających ucznia w radzeniu 

sobie w sytuacjach przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami; 

7) rozpatrywanie odwołań od kar określonych w Statucie Szkoły. 

4. Uprawnienia nauczyciela wychowawcy: 

1) współdecyduje z samorządem klasy i rodzicami uczniów o programie działań 

wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy; 

2) ma prawo do uzyskania w swej pracy pomocy merytorycznej i psychologiczno-

pedagogicznej od dyrektora szkoły, doradców metodycznych, pedagogów, 

doświadczonych nauczycieli i instytucji wspomagających szkołę; 

3) ma prawo do wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych, 

psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do odpowiednich 

organów; 

4) w indywidualnych przypadkach ustala formy, terminy i minimalną częstotliwość 

kontaktów wychowawcy i innych nauczycieli z rodzicami ucznia. 

5. Wychowawca ponosi odpowiedzialność służbową przed dyrektorem szkoły za: 

1) realizowanie celów wychowania i profilaktyki w swojej klasie; 

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców przy realizacji programu 

wychowawczego klasy i szkoły; 

3) organizację opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących 

w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej; 

4) prawidłowe prowadzenie dokumentacji swojej klasy zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

6. Spotkania wychowawcy z rodzicami odbywają się w szkole, w razie konieczności, 

w domu ucznia. 

 

Ä 38 

Zadania, obowiŃzki pedagoga 

1. Pedagog szkolny organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

2. Do zadań pedagoga należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych; 

2) określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym, wybitnie uzdolnionym, 

odpowiednio do rozpoznanych potrzeb oraz rodzicom i nauczycielom; 
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3) organizowanie i udzielanie rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

4) wspieranie i podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających 

z programu wychowawczego i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, 

z udziałem rodziców i nauczycieli; 

5) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej. 

3. Zadania wymienione w ust. 2 pedagog realizuje we współpracy: 

1) ze wszystkimi organami szkoły; 

2) z higienistką szkolną i innymi pracownikami szkoły; 

3) z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i specjalistycznymi; 

4) z innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.  

4. Pedagog szkolny prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga szkolnego określa dyrektor szkoły. 

 

Ä 39 

1. Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w szkole powinni reprezentować właściwą 

postawę wobec uczniów. 

2. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są wspierać nauczycieli w działaniach, 

mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w czasie ich pobytu na terenie 

szkoły, w szczególności zaś: 

1) natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone przez siebie sytuacje lub zachowania 

uczniów, stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa, niezwłoczne powiadomienie 

o zaistniałym fakcie nauczyciela dyżurującego lub dyrektora szkoły;  

2) zwracać się do osób postronnych, wchodzących na teren szkoły, o podanie celu pobytu, 

a w razie konieczności zawiadamiać o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tą 

osobę do dyrektora; 

3) niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych przez siebie 

zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla 

zdrowia i życia uczniów. 

 



Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie 

45 
 

Rozdziağ 6 

WewnŃtrzszkolnego sposoby oceniania 

 

Ä 40 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu 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. 

2. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

3. Każdy uczeń ma prawo do sprawiedliwej, jawnej i uzasadnionej oceny: 

1) ocena wynika z jasno przedstawionych kryteriów; 

2) ocena jest podana do wiadomości ucznia; 

3) ocena jest opatrzona komentarzem słownym lub pisemnym. 

4. Informacja zwrotna powinna zawierać: 

1) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia; 

2) wskazanie tego co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić konkretną pracę; 

4) wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować. 

5. Efekty pracy (oceny) są zapisywane w dzienniku lekcyjnym. 

 

Ä 41 

1. Cele wewnątrzszkolnego oceniania: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i 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 swojego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
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5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce 

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

2. 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 i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych  zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

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

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

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

 

Ä 42 

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

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych; 

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

z zajęć edukacyjnych. 

2. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust.1 pkt1 dostosowuje się do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym; 
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2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie 

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, 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 zatrudnionych w szkole; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii. 

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

rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania.  

4. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

5. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej. 

6. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w styczniu, w terminie wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły. 

7. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym, 

że w klasach I-III w przypadku: 
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1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 

zajęć; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 

zajęć. 

8. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 

programowo najwyższej, oraz 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu, oraz 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

9. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 

10. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

11. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

12. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej. 

13. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne; 

b) końcowe. 

14. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

15. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę: 

1) na ustną prośbę rodziców – ustnie; 

2) na pisemną prośbę rodziców – pisemnie. 
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Ä 43 

1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami 

opisowymi. 

2. W ocenianiu bieżącym stosuje się ocenę cyfrową wyrażoną w skali od 1 do 6: 

1) 6 - wspaniale sobie radzisz – Uczeń wykonuje samodzielnie zadania, ćwiczenia, prace 

wykraczające poza założenia zawarte w treściach podstawy programowej danej klasy. 

Posiada własną inwencję twórczą, posiada wiadomości wykraczające poza program 

danej klasy. Swobodnie wypowiada się w mowie i piśmie. Osiąga sukcesy 

w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych. 

2) 5 - bardzo dobrze – Uczeń posiada pełną wiedzę i umiejętności w zakresie założeń treści 

podstawy programowej danej klasy. Samodzielnie stosuje w praktyce posiadane 

wiadomości. Poprawnie wypowiada się w mowie i piśmie. Ćwiczenia – zadania są 

wykonywane bezbłędnie. 

3) 4. - zadowalająco, czynisz postępy – Uczeń posiada wiedzę z zakresu założeń treści 

podstawy programowej danej klasy. W wypowiedziach, ćwiczeniach, zadaniach 

popełnia nieliczne błędy, wymaga czasami pomocy nauczyciela. 

4) 3 - słabo – Uczeń opanował tylko podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu założeń 

treści podstawy programowej. Wymaga dodatkowych wskazówek ze strony 

nauczyciela. Popełnia nieliczne błędy. 

5) 2 - przejawiasz duże trudności, musisz jeszcze popracować – Uczeń w minimalnym 

stopniu opanował wiedzę i umiejętności z zakresu treści podstawy programowej danej 

klasy. Nie zawsze potrafi zastosować poznane wiadomości w praktyce. Wymaga 

pomocy nauczyciela. Ćwiczenia, zadania są wykonywane niedbale. Popełnia liczne 

błędy. 

6) 1 - nie radzisz sobie wcale, wymagasz znacznej pomocy ze strony nauczyciela – Uczeń 

ma duże problemy z opanowaniem założeń treści podstawy programowej danej klasy. 

Nie potrafi zastosować poznanych wiadomości i umiejętności w praktyce. Wymaga 

ciągłej pomocy ze strony nauczyciela. Ma trudności z wysławianiem się, popełnia 

rażące błędy. Nie wykonuje prac. 

3. Szczegółowe sposoby oceniania bieżącego uczniów klas I-III ujęte są w Przedmiotowych 

Sposobach Oceniania uczniów klas I-III.  
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4. W klasach IV-VII I i klasach gimnazjalnych ocenianie bieżące, śródroczne, roczne 

i końcowe odbywa się według sześciostopniowej skali cyfrowej: 

1) celujący – 6; 

2) bardzo dobry – 5; 

3) dobry – 4; 

4) dostateczny – 3; 

5) dopuszczający – 2; 

6) niedostateczny – 1. 

5. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa 

w ust.4 pkt 1-5. 

6. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust.4 pkt 

6. 

7. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się: 

1) stosowanie znaków ,,+” i ,,-” przy ocenach cyfrowych, wartości liczbowe to 

odpowiednio +0,25 i -0,25; 

2) stosowanie oceniania opisowego. 

8.Wagi ocen dla poszczególnych form aktywności ucznia ustalają nauczyciele w PSO 

zachowując skalę od 1 do 6. 

9. Ogólne kryteria ocen w klasach IV-VIII : 

1) ocenę celującą – 6 otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada wiadomości szersze niż wymagania programowe, 

b) samodzielnie dochodzi do rozumienia uogólnień i związków między nimi, 

c)  stosuje poprawny język, styl, swobodnie posługuje się terminologią naukową, 

d) z powodzeniem bierze udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych; 

2) ocenę bardzo dobrą – 5 otrzymuje uczeń, który: 

a) bardzo dobrze opanował całość materiału programowego wiążąc go w logiczny 

układ, 

b) właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi, 

c) samodzielnie wyjaśnia zjawiska, 

d) umiejętnie wiąże teorie z praktyką, 

e) bierze udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych; 

3) ocenę dobrą – 4 otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował materiał programowy wiążąc wiadomości w logiczną całość, 

b) poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi, 
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c) przy wsparciu nauczyciela wyjaśnia zjawiska i stosuje zdobytą wiedzę w praktyce, 

d) poprawnie posługuje się terminologią naukową; 

4) ocenę dostateczną – 3 otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował podstawowe treści programowe łącząc je w logiczną całość, 

b) dość poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi, 

c) przy pomocy nauczyciela wiąże teorię z praktyką, 

d) posługuje się językiem zbliżonym do potocznego, 

e) zna pojęcia terminologii naukowej, ale jej nie potrafi zastosować, 

f) popełnia błędy językowe; 

5) ocenę dopuszczającą – 2 otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował podstawowego materiału programowego, a braki nie przekreślają 

możliwości dalszego kształcenia, 

b) nie potrafi wyjaśnić zjawisk, 

c) nie dokonuje podstawowych uogólnień i nie rozumie związków między nimi, 

d) stara się jednak podnieść swoje wyniki i współpracuje z nauczycielem; 

6) ocenę niedostateczną - 1 otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował umiejętności stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela, 

b) nie potrafi zastosować wiedzy w praktyce, 

c) nie wykazuje chęci poprawy wyników, nie współpracuje w tym względzie 

z nauczycielem, 

d) nie wyjaśnia zjawisk, nie rozumie uogólnień. 

10. Ogólne kryteria ocen w klasach gimnazjalnych: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle 

posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe 

lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim 

(regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem 
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nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów 

w nowych sytuacjach; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, 

ale opanował je w stopniu przekraczającym wymagania zawarte w podstawie 

programowej oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) 

samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń , który: 

opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie 

na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej 

oraz wykonuje (rozwiązuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim 

stopniu trudności; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki 

oraz rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne typowe, o niewielkim stopniu 

trudności; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej 

przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie 

wykonać (rozwiązać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 

11. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych mogą ustalić wspólne, bardziej 

szczegółowe kryteria i formy oceniania, o ile nie będą one sprzeczne z ogólnymi wytycznymi 

określonymi w ust.10 

12. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu 

się, w tym specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

13. Dostosowanie wymagań edukacyjnych następuje również w stosunku do ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego. 

14. Szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne oceny z zajęć edukacyjnych opracowują 

nauczyciele danego przedmiotu. 
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15. Na prośbę ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna 

dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom: 

1) wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących 

zajęcia edukacyjne w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, do końca danego roku 

szkolnego, czyli do 31 sierpnia; 

2) oryginały prac mogą być udostępniane rodzicom ucznia, podczas zebrań z rodzicami lub 

indywidualnych konsultacji, w siedzibie szkoły; 

3) wskazane jest, aby udostępniania prac dokonał nauczyciel, który tę pracę oceniał, a jeśli 

jest to niemożliwe – inny upoważniony przez niego nauczyciel lub dyrektor szkoły. 

16. Prace pisemne z zajęć edukacyjnych, które oceniane są za pomocą punktów 

 mają następujące progi procentowe w przeliczeniu na ocenę cyfrową: 

0 – 29% - ocena niedostateczna; 

30 – 49% - ocena dopuszczająca; 

50 – 74% - ocena dostateczna; 

75 – 89% - ocena dobra; 

90 – 99% - ocena bardzo dobra 

100% – ocena celująca; 

17. Ustala się w klasach IV-VII I i klasach gimnazjalnych następującą liczbę ocen w półroczu 

dla zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze tygodniowym: 

1) jedna godzina tygodniowo – minimum trzy oceny; 

2) dwie godziny tygodniowo – minimum cztery oceny; 

3) trzy godziny tygodniowo – minimum pięć ocen; 

4) cztery i więcej godzin tygodniowo – minimum sześć ocen. 

18. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki 

należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywanie 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. 

19. 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. 
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20. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego i zajęć 

komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

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

21. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć o których mowa w ust.20, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

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

22. 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 zespołem Aspergera, 

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

23. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

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

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

,,zwolniony” albo ,,zwolniona”. 

25. Na 3 dni roboczych przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

wychowawca oddziału, w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych zajęć 

edukacyjnych, informuje pisemnie ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego 

rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania. 

26. Rodzice są zobowiązani do potwierdzenia podpisem faktu uzyskania informacji  

27. Ocenianie i klasyfikacja za dane półrocze, rok szkolny odbywa się według opracowanego 

terminarza. 

28. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, 

a ocenę zachowania wychowawca klasy. 

29. O wynikach klasyfikacji śródrocznej powiadamiani są uczniowie i rodzice w formie ustnej 

w kontaktach z wychowawcą klasy. 

30. Uczeń klasy I-III otrzymuje, w każdym roku szkolnym, promocję do klasy programowo 

wyższej. 

31. 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, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu 
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opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii 

wychowawcy oddziału. 

32. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na 

wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna 

może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II 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. 

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

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny 

klasyfikacyjne. 

34. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

35. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie 

w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który odpowiednio w szkole 

podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane 

za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym 

roku szkolnym treści nauczania przewidziane w programie nauczania dwóch klas, może 

być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

36. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje 

się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, 

w porozumieniu z rodzicami. 

37. Klasyfikowanie śródroczne i roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych 

i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny z zachowania. 

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

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje 

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

1) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej 

ocen, o której mowa w ust.38, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane 

z tych zajęć; 
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2) W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen 

wlicza się ocenę ustaloną jako średnia rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych 

zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą ocenę te należy 

zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

39. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych 

zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł 

laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po 

ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 

najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

40. Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasie programowo najwyższej 

oraz roczne oceny klasyfikacyjne z tych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

realizacja zakończyła się w klasach programowo najwyższych , uzyskał pozytywne oceny 

klasyfikacyjne. 

41. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej, otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne. 

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty – z zastrzeżeniami wynikającymi z odrębnych 

przepisów dotyczących przeprowadzania tego egzaminu. 

42. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej, otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne; 

2) przystąpił do egzaminu gimnazjalnego – z zastrzeżeniami wynikającymi z odrębnych przepisów 

dotyczących przeprowadzania tego egzaminu. 

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

specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

44. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust.42 lub 43 powtarza ostatnią 

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

45. Szkoła wydaje uczniom świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 
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Ä 44 

 

1. Pełnoletni uczeń może być skreślony z listy uczniów za naruszanie zasad współżycia 

społecznego, negatywne oddziaływanie na społeczność uczniowską, łamanie przepisów 

prawa wewnątrzszkolnego, które przejawia się poprzez:  

1) nagminne wagary; 

2) lekceważenie nauki, polegające na otrzymywaniu niedostatecznych ocen 

semestralnych z zajęć edukacyjnych oraz nieodpowiednich ocen zachowania; 

3) dopuszczanie się czynów sprzecznych z prawem (kradzieże, wymuszenia, pobicia, 

zastraszanie, fałszowanie dokumentów, agresja słowna); 

4) palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie lub rozprowadzanie 

narkotyków; 

5) toczące się przeciwko uczniowi postępowanie karne. 

2. Skreślenie z listy uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora, 

na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

Ä 45 

Egzamin klasyfikacyjny 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzona jest 

klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 

lub na wniosek jego rodziców opiekunów rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

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

2) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą; 

3) przechodzący ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu; 

4) przechodzący ze szkoły niepublicznej nie posiadającej uprawnień szkoły publicznej do 

odpowiedniej klasy szkoły publicznej. 
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5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu uzgadnia 

dyrektor z uczniem i jego rodzicami. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w terminie ustalonym zgodnie z ust.5 może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

8. Egzaminy klasyfikacyjne z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych 

i  wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. Dla ucznia, który spełnia obowiązek nauki poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów 

klasyfikacyjnych z: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć technicznych, wychowania 

fizycznego; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla uczniów, o których mowa w § 45 

ust.4 pkt3,4 przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

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

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

11.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla uczniów, o których mowa w § 45 ust.4 

pkt1,2 przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

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

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których 

przeprowadzany jest ten egzamin. 

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć 

edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu 

jednego dnia. 

13. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów – 

rodzice ucznia. 

14. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 
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5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę egzaminacyjną. 

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

o ustalonych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

16. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna z zastrzeżeniem § 47 

ust.1 oraz § 48 ust.1. 

 

Ä 46 

Warunki i tryb otrzymania wyŨszej niŨ przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajňĺ edukacyjnych 

1. W przypadku, gdy uczeń i jego rodzice uważają, że przewidywana roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ich zdaniem zaniżona, składają do dyrektora 

szkoły pisemny wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności. 

2. We wniosku określają poziom wiedzy i umiejętności z zajęć edukacyjnych, wyrażony 

oceną cyfrową, jaką zdaniem ucznia i jego rodziców, posiada uczeń. 

3. Rodzic składa wniosek w ciągu 1 dnia od dnia zapoznania z propozycją oceny rocznej. 

4. Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie 

sprawdzianu w celu podwyższenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych jest 

uzyskanie w ciągu roku szkolnego z prac pisemnych co najmniej 50% ocen wyższych od 

przewidywanej, systematyczne przygotowanie się do zajęć oraz właściwa postawa na 

zajęciach. 

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w terminie ustalonym przez 

dyrektora szkoły, przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

7. Zadania i pytania do sprawdzianu przygotowuje nauczyciel przedmiotu. 

8. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć 

komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

9. Dyrektor szkoły powołuje komisje w składzie: 

1) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako 

przewodniczący komisji; 

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

10. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę. 

11. Do protokołu, o którym mowa w ust.10 dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłe 

informacje o ustalonych odpowiedziach ucznia i/lub wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. 

12. Ocena ustalona przez komisję w wyniku sprawdzianu wiedzy i umiejętności jest 

ostateczna. 

13. Uczeń w wyniku sprawdzianu wiedzy i umiejętności otrzymuje roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych: 

1) wyższą od przewidywanej, jeśli ocena ustalona w wyniku sprawdzianu jest wyższa od 

przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych; 

2) równa ocenie przewidywanej, jeśli ocena ustalona w wyniku sprawdzianu jest równa lub 

niższa od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych. 

14. Protokół ze sprawdzianu przechowywany jest w dokumentacji szkoły. 

 

 

Ä 47 

Egzamin poprawkowy 

1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, otrzymał negatywną 

ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może 

przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

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

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

egzaminu wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

4. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych 

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
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5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której 

skład wchodzą: 

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

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

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

własną prośbę lub innych w 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. 

7. Zadania i pytania przygotowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 

8. Z 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 poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

9. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace, zwięzłą informację o ustalonych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

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

11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 48 ust.1. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 

13. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz 

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

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 
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Ä 48 

Warunki zgğaszania zastrzeŨeŒ dotyczŃcych trybu ustalenia rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajňĺ edukacyjnych i zachowania 

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

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tych ocen. 

1) Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż 

w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 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. 

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej 

i ustnej. 

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

komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć 

praktycznych. 

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami.  

6. Dyrektor w celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, 

powołuje komisję, w skład której wchodzą: 

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

przewodniczący; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 



Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie 

63 
 

7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub innych, w 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. 

8.Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia 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 wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

9. Do protokołu ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia dołącza się odpowiednio 

pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą 

informację  

o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

10. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

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

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

12. Przepisy 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 jest ostateczna. 

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

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

14. W skład komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wchodzą: 

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

przewodniczący komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 
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4) pedagog; 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

6) przedstawiciel rady rodziców. 

15. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjna zachowania w terminie 5 dni od zgłoszenia 

zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. 

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

16. Z posiedzenia komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, sporządza 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. 

Protokoły, z posiedzeń komisji ustalających roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, stanowią załączniki do 

arkusza ocen ucznia. 

17. Protokoły z posiedzeń komisji ustalających roczna ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych i roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania , stanowią załącznik do arkusza 

ocen ucznia.  

 

Ä 49 

Ocenianie zachowania uczni·w 

1. 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 ucznia określonych 

w statucie. 

2. W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową. 

3. Począwszy od klasy IV roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się 

według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 
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5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

4. Śródroczną i roczną ocenę zachowania wystawia wychowawca oddziału po zasięgnięciu 

opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

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

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na 

jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

a) sumienność w nauce i wykonywaniu innych obowiązków wynikających ze statutu 

szkoły; 

b) systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

a) wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę i samorząd uczniowski; 

b) inicjowanie i podejmowanie prac społecznie użytecznych na rzecz szkoły 

i środowiska; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

a) poszanowanie i rozwijanie dobrych tradycji szkolnych, udział w uroczystościach 

szkolnych, apelach oraz aktywność w ich organizacji; 

b) troska o miejsca pamięci narodowej oraz udział w uroczystościach narodowo-

patriotycznych; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

a) dbałość o kulturę słowa; 

b) sposób bycia nienaruszający godności własnej i innych osób; 

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

a) prowadzenie zdrowego trybu życia, nieuleganie nałogom; 

b) przestrzeganie zasad higieny osobistej, dbałość o estetyczny wygląd, ład 

i porządek na terenie szkoły i poza nią; 

c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa; 



Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie 

66 
 

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

a) poszanowanie wytworów pracy ludzkiej; 

b) inicjowanie i podejmowanie prac społeczno-użytecznych na rzecz szkoły 

i środowiska; 

7) okazywanie szacunku innym osobom; 

a) podejmowanie działań zmierzających do udzielania pomocy osobom 

potrzebującym; 

b) kulturalne zachowanie wobec rówieśników, nauczycieli i innych osób. 

 

Ä 50 

Tryb i zasady ustalania i zatwierdzania ocen zachowania uczni·w 

1. Ocenę zachowania uczniów ustala wychowawca oddziału. 

2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

1) oceny z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

3. Wychowawca oddziału ustala przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania po 

zasięgnięciu opinii ucznia, uczniów danego oddziału oraz nauczycieli i informuje o niej 

ucznia i jego rodziców na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej. 

4. Zachowanie uczniów w klasach IV-VIII ocenia się następująco: 

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który ma: 

a) wszystkie lekcje opuszczone usprawiedliwione, 

b) nie ma spóźnień, a ewentualne spóźnienia usprawiedliwione, 

c) wykazuje chęć rozwijania własnych zainteresowań, 

d) chętnie bierze aktywny i czynny udział w życiu klasy i szkoły, 

e) charakteryzuje go: uprzejmość, kultura słowa, zdyscyplinowanie, zgodność słów 

z czynami, prawdomówność, tolerancja dla cudzych poglądów, 

f) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, 

g) nie ulega i przeciwstawia się nałogom i złym wpływom, 

h) dba o estetyczny wygląd osobisty, szkoły i otoczenia, 

i) w szczególnych przypadkach uczeń, który nie otrzymał średniej ocen, a wykazał się 

znaczącymi osiągnięciami w życiu klasy i szkoły, 
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j) charakteryzuje się wzorową postawą wobec nauczycieli, pracowników szkoły 

i kolegów oraz posiada odpowiedni stosunek do obowiązków szkolnych; 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada właściwy stosunek do obowiązków szkolnych, 

b) wszystkie lekcje opuszczone są usprawiedliwione, 

c) nie więcej niż 3 razy spóźnił się na lekcje, 

d) właściwie zachowuje się w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, kolegów 

i innych osób, 

e) charakteryzuje go uprzejmość, kultura słowa, zdyscyplinowanie, prawdomówność, 

tolerancja dla cudzych poglądów, 

f) nie ulega i przeciwstawia się złym wpływom i nałogom, 

g) bardzo dobrze wywiązuje się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje 

uczniowskie, 

h) dba o estetyczny wygląd osobisty, szkoły i otoczenia; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada właściwy stosunek do obowiązków szkolnych, 

b) opuścił bez usprawiedliwianie do 8 godzin lekcyjnych, 

c) nie więcej niż 8 razy spóźnił się na lekcje, 

d) właściwie zachowuje się w stosunku do pracowników szkoły i kolegów, 

e) cechuje go kultura słowa, zdyscyplinowanie i tolerancja wobec innych, 

f) nie ulega i przeciwstawia się złym wpływom i nałogom, 

g) dba o estetyczny wygląd osobisty, szkoły i otoczenia; 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada poprawny stosunek do obowiązków szkolnych, 

b) opuścił bez usprawiedliwienia do 15 godzin lekcyjnych, 

c) nie więcej niż 15 razy spóźnił się na lekcję, 

d) posiada właściwa postawę w stosunku do pracowników szkoły i kolegów, 

e) cechuje go kultura słowa, poprawne zachowanie w szkole i poza nią; 

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada nieodpowiedni stosunek do obowiązków szkolnych, 

b) opuścił bez usprawiedliwienia do 30 godzin lekcyjnych, 

c) nie więcej niż 30 razy spóźnił się na lekcję, 

d) narusza normy i zasady właściwego zachowania się w stosunku do kolegów, 

pracowników szkoły oraz innych osób, 
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e) często narusza normy moralne i prawne, 

f) zastosowane przez szkołę i dom rodzinny środki wychowawcze przynoszą 

krótkotrwałe efekty; 

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada naganny stosunek do obowiązków szkolnych, 

b) opuścił bez usprawiedliwienia ponad 30 godzin lekcyjnych, 

c) spóźnił się na lekcje więcej niż 30 razy, 

c) systematycznie i szkodliwie dla klasy i szkoły narusza normy moralne i prawne, 

d) zastosowane przez szkołę i dom rodzinny środki wychowawcze nie odnoszą skutku. 

5. Zachowanie uczniów w klasach gimnazjalnych ocenia się następująco: 

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

wypełnia wszystkie obowiązki wynikające ze statutu szkoły, dba o honor i tradycje 

szkoły, charakteryzuje się nieskazitelną opinią w szkole i środowisku, a tym samym 

może być wzorem do naśladowania dla wszystkich uczniów, legitymuje się 

szczególnymi osiągnięciami w określonych dziedzinach nauki i sportu albo 

działalności społecznej na terenie szkoły lub w środowisku, dba o własny rozwój 

psychofizyczny, o bezpieczeństwo, zdrowie własne oraz innych osób, cechuje się 

wzorową kultura osobistą w szkole i poza nią i dbałością o piękno mowy ojczystej 

oraz ma właściwy stosunek do nauczycieli, personelu szkoły i kolegów, charakteryzuje 

się postawą moralną i poznawczą zgodną z modelem absolwenta, cechuje się wzorową 

frekwencją (terminowo usprawiedliwił wszystkie godziny opuszczone), a ponadto – 

w przypadku ucznia gimnazjum – wykazał się dużą samodzielnością 

i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, 

wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu 

oraz wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania 

wniosków; 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

wypełnia wszystkie obowiązki wynikające ze statutu szkoły, dba o honor i tradycje 

szkoły, charakteryzuje się bardzo dobrą opinią w szkole i w środowisku, działa dla 

dobra społeczności szkolnej, legitymuje się osiągnięciami w określonych dziedzinach 

nauki i sportu albo działalności społecznej na terenie szkoły lub w środowisku, dba 

o własny rozwój psychofizyczny, o bezpieczeństwo, zdrowie własne oraz innych osób, 

zachowuje się godnie i kulturalnie w szkole i poza nią, dba o piękno mowy ojczystej 

oraz ma właściwy stosunek do nauczycieli, personelu szkoły i kolegów, charakteryzuje 
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się postawą moralną i poznawczą zgodną z modelem absolwenta, cechuje się bardzo 

dobrą frekwencją (opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 2 godziny lekcyjne), 

a ponadto – w przypadku ucznia gimnazjum – był aktywnym uczestnikiem zespołu 

realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu 

była rzeczowa i nacechowana życzliwością; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

wypełnia wszystkie obowiązki wynikające ze statutu szkoły, dba o honor i tradycje 

szkoły, cieszy się dobrą opinią w szkole i środowisku, wykazuje troskę o wyniki 

nauczania, a źródłem ewentualnych niepowodzeń może być jedynie brak uzdolnień, 

zły stan zdrowia lub inna szczególnie ważna okoliczność życiowa, bierze udział 

w życiu klasy, szkoły lub środowiska, lecz bez widocznych osiągnięć, cechuje się nie 

budzącą większych zastrzeżeń kulturą osobistą i kulturą słowa w szkole i poza nią, 

wykazuje troskę o bezpieczeństwo, zdrowie własne oraz innych osób, okazuje 

szacunek nauczycielom, personelowi szkoły i kolegom, zmierza do kształtowania 

osobowości zgodnej z modelem absolwenta, charakteryzuje się dobra frekwencją 

(opuścił bez usprawiedliwienia od 3 do 6 godzin lekcyjnych), a ponadto – 

w przypadku ucznia gimnazjum – współpracował w zespole realizującym projekt 

gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania; 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

wypełnia w większości obowiązki wynikające ze statutu szkoły, nie wykorzystuje 

w pełni swoich możliwości intelektualnych, czego skutkiem są nie zawsze 

zadawalające wyniki w nauce, cechuje się nie budzącą zastrzeżeń kultura osobistą 

i kultura słowa w szkole i poza nią, niezbyt aktywnie uczestniczy w życiu klasy, 

szkoły lub środowiska, nie otrzymuje kar przewidzianych w statucie szkoły albo 

otrzymał najniższe kary wynikające z nieprzestrzegania statutu lub norm życia 

społecznego, lecz zastosowane środki zaradcze spowodowały trwałą poprawę 

zachowania w czasie podlegającym ocenie, wykazuje troskę o bezpieczeństwo, 

zdrowie własne oraz innych osób, zmierza do kształtowania osobowości zgodnej 

z modelem absolwenta, nie w pełni wywiązuje się z obowiązku systematycznej 

frekwencji (opuścił bez usprawiedliwienia od 7 do 15 godzin lekcyjnych), a ponadto – 

w przypadku ucznia gimnazjum – współpracował w zespole realizującym projekt 

gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego 

działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna 

projektu; 
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5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

nie wykazuje należytej troski o wyniki nauczania, mimo że posiada odpowiednie 

możliwości intelektualne, co jest źródłem zaniedbań w opanowaniu materiału 

nauczania, nie bierze udziału w życiu klasy, szkoły, środowiska lub nie wywiązuje się 

z powierzonych funkcji, popełnił wykroczenia przeciwko przepisom zawartym 

w statucie szkoły albo normom życia społecznego, a zastosowane środki zaradcze nie 

przyniosły poprawy zachowania, cechuje się budzącą poważne zastrzeżenia kulturą 

osobistą oraz kulturą słowa, daje zły przykład innym, działa na szkodę społeczności 

szkolnej, niedostatecznie dba o bezpieczeństwo, zdrowie własne oraz innych osób, nie 

szanuje nauczycieli, personelu szkoły i kolegów, narusza system wartości preferowany 

prze model absolwenta, lekceważy obowiązek systematycznej frekwencji (opuścił bez 

usprawiedliwienia od 16 do 30 godzin lekcyjnych), a ponadto – w przypadku ucznia 

gimnazjum – mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego 

projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją 

były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych 

członków zespołu; 

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

popełnił poważne wykroczenia przeciwko przepisom statutu szkoły albo normom 

życia społecznego, a zastosowane środki zaradcze nie przyniosły poprawy 

zachowania, nie wykazuje żadnej troski o wyniki nauczania i ich poprawę, szczególnie 

jeśli posiada możliwości intelektualne, nie wykazuje należytej troski o kulturę osobistą 

i kulturę słowa, popadł w konflikt z prawem, ulega nałogom i nie podejmuje próby 

walki z nimi, niedostatecznie dba o bezpieczeństwo, zdrowie własne oraz innych osób, 

nie bierze udziału w życiu klasy, szkoły, środowiska, wywiera zły wpływ na kolegów, 

nie szanuje nauczycieli, personelu szkoły i kolegów, niszczy mienie szkoły, narusza 

własność prywatną społeczności szkolnej, narusza system wartości preferowany przez 

model absolwenta szkoły, lekceważy obowiązek systematycznej frekwencji (opuścił 

bez usprawiedliwienia powyżej 30 godzin lekcyjnych), a ponadto – w przypadku 

ucznia gimnazjum – nie uczestniczył w realizacji projektu gimnazjalnego. 

6. Ustalona przez wychowawcę oddziału śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzenia procedury 

odwoławczej, dotyczącej tylko oceny rocznej. 
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Ä 51 

Warunki i tryb otrzymania wyŨszej niŨ przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania 

1. W przypadku, gdy uczeń i jego rodzice uważają, że przewidywana roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania jest ich zdaniem zaniżona, składają do dyrektora szkoły 

pisemny wniosek o podwyższenie rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania. 

2. We wniosku wskazują ocenę zachowania jaką ich zdaniem powinien otrzymać uczeń. 

3. Rodzic składa wniosek w ciągu 1 dnia od dnia zapoznania z propozycją oceny rocznej. 

4. Wniosek ucznia i jego rodziców zostaje rozpatrzony w terminie ustalonym przez dyrektora 

szkoły, przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 

5. Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

1) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog; 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

6) przedstawiciel rady rodziców. 

6. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

7. Z zebrania komisji sporządza się protokół, zawierający: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin zebrania komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę. 

8. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

9. Protokół ze sprawdzianu przechowywany jest w dokumentacji szkoły. 
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Rozdziağ 6 

Prawa i obowiŃzki uczni·w 

 

Ä 52 

Prawa i obowiŃzki ucznia 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) bezpłatnej nauki: 

a) swobodnego dostępu do zajęć odbywających się w szkole, 

b) wypoczynku i czasu wolnego oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym, 

c) do reprezentowania szkoły i siebie w konkursach, przeglądach i zawodach, 

d) do nauczania w kierunku jak najpełniejszego rozwoju swojej osobowości; 

2) informacji rozumianej jako dostępność wiedzy z różnych źródeł oraz do informacji 

różnego typu i treści: 

a) o swoich prawach i obowiązkach, a także o procedurach dochodzenia swoich praw  

i instytucjach, do których można się zwrócić, w przypadku ich nie przestrzegania, 

b) o sposobie załatwienia złożonego wniosku, opinii lub skargi, 

c) dotyczącej programu szkoły, zasad oceniania, jawności ocen, 

d) dotyczącej ucznia i podejmowanych w jego sprawie decyzjach; 

3) ochrony zdrowia: 

a) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 

b) tygodniowego rozkładu zajęć sporządzonego zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

c) odpoczynku podczas przerw międzylekcyjnych, 

d) zwolnienia z prac domowych na czas ferii, 

e) pisania maksymalnie trzech sprawdzianów przedmiotowych w ciągu tygodnia; 

4) swobody wypowiedzi, czyli do: 

a) możliwości wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem, 

b) możliwości wypowiadania opinii na temat spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, 

samorządu, 

c) możliwości wyrażania opinii, przedstawiania stanowiska we własnej sprawie; 

5) wolności myśli, sumienia i wyznania, to znaczy: 

a) uzewnętrzniania przekonań religijnych i światopoglądowych, 

b) do równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu, 
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c) do tolerancji wobec mniejszości religijnej, kulturowej, etnicznej; 

6) ochrony przed poniżającym traktowaniem, co oznacza: 

a) zakaz stosowania jakiejkolwiek przemocy fizycznej i psychicznej, 

b) poszanowanie podmiotowości i godności ucznia, 

c) poszanowanie dobrego imienia oraz prywatnej własności ucznia; 

7) dochodzenia należnych mu praw: 

a) odwołania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy lub dyrektora szkoły, 

b) uczeń i jego rodzice mają prawo do odwołania się od decyzji nauczyciela lub rady 

pedagogicznej do dyrektora szkoły, 

c) uczeń i jego rodzice maja prawo do odwołania się od decyzji dyrektora do organu 

nadzorującego szkołę; 

8) ochrony prywatności: nie rozpowszechniania wszelkich informacji dotyczących życia 

prywatnego i rodzinnego ucznia (sytuacji materialnej, stanu zdrowia, wyników testów 

psychologicznych, informacji dotyczących  rodziny); 

9) swobodnego zrzeszania się: 

a) uczeń może należeć do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły, 

b) wpływać na życie szkoły poprzez działalność w samorządzie klasowym i szkolnym, 

c) przynależeć do organizacji i stowarzyszeń pozaszkolnych; 

10) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości oraz do 

dostosowania wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych; 

a) uzyskania opinii poradni w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do jego 

indywidualnych potrzeb, 

b) do pobierania nauki we wszystkich typach szkół, zgodnie z indywidualnymi 

potrzebami i predyspozycjami, 

c) do zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz 

zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych; 

11) odwoływania się (prawo proceduralne) uczeń i jego rodzice mają prawo do pisemnego 

odwołania się od decyzji organów szkoły lub nałożonej kary zgodnie z procedurą 

odwoławczą. 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, 

a zwłaszcza dotyczących: 

1) przestrzegania wszelkich zarządzeń dyrektora szkoły i postanowień rady pedagogicznej; 
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2) przestrzeganie zasad zawartych w spisanych regulaminach i umowach 

wewnątrzszkolnych; 

3) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ochrony własnego życia i zdrowia oraz 

zachowywania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia, przebywania podczas przerw 

międzylekcyjnych wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych; 

4) przestrzegania kryteriów oceny zachowania, a przede wszystkim: 

a) przestrzegania zasady nienaruszania godności osobistej i dobrego imienia innych 

osób, 

b) stosowania zasad kultury współżycia wobec nauczycieli i innych osób dorosłych oraz 

koleżanek i kolegów, 

c) systematycznego informowania rodziców/prawnych opiekunów o wystawionej 

ocenie i uwagach oraz terminowego dostarczania wychowawcy usprawiedliwień 

i informacji od rodziców, 

d) punktualnego i systematycznego przychodzenia na wszystkie zajęcia, rozpoczynania 

i kończenia zajęć w ustalonym porządku, 

e) aktywnego udziału w zajęciach, 

f) uzupełniania braków wynikających z absencji, 

g) starannego i sumiennego odrabiania pracy domowej pisemnej i ustnej, 

h) wywiązywania się z przyjętych zobowiązań wynikających z przydzielonych zadań 

i pełnionych funkcji; 

5) dbania o wspólne dobro, ład i porządek; 

6) dbania o mienie szkoły, za wyrządzone szkody odpowiedzialność materialną ponoszą 

rodzice ucznia; 

7) poszanowania symboli narodowych, międzynarodowych i związanych z tradycją szkoły 

– sztandar szkoły, hymn szkolny, symbole szkoły; 

8) poszerzania wiedzy o historii szkoły, jej patronie i tradycjach; 

9) okazywania szacunku obecnym i byłym nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły; 

10) dbania o Miejsca Pamięci Narodowej powierzone opiece szkoły; 

11) dbania o zachowanie walorów ekologicznych otoczenia szkoły i najbliższej okolicy; 

12) stosowania się do zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innego sprzętu 

elektronicznego podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, świetlicy i przerw między 

zajęciami w szkole, placówka nie ponosi odpowiedzialności za zaginiecie, zniszczenie 

lub kradzież przyniesionego sprzętu elektronicznego; 
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13) stosowania się do zakazu nagrywania i rozpowszechniania wizerunku lub głosu innych 

osób bez ich wiedzy i zgody. 

3. Każdego ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz samowolnego opuszczania terenu szkoły 

podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, przerw międzylekcyjnych. 

4. Uczeń ma obowiązek przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych, wynikających 

z ich specyfiki – pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, sala gimnastyczna, stołówka; 

5. Ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i środków 

odurzających, palenia tytoniu oraz wnoszenia do szkoły środków i narzędzi zagrażających 

zdrowiu i bezpieczeństwu. 

6. Uczeń ma obowiązek pilnować własnego mienia – przedmiotów wartościowych i pieniędzy 

przynoszonych do szkoły, szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione  

lub zniszczone przedmioty wartościowe. 

7. Każdy uczeń zobowiązany jest do noszenia odświętnego stroju podczas: 

1) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego; 

2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji; 

3) imprez okolicznościowych, jeśli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada 

pedagogiczna. 

 

Ä 53 

System nagradzania uczni·w 

1. Nagrodę może otrzymać: 

1) uczeń; 

2) zespół uczniów; 

3) zespół klasowy. 

2. Nagrody przyznaje rada pedagogiczna na wniosek: 

1) dyrektora szkoły; 

2) samorządu uczniowskiego; 

3) rady rodziców; 

4) nauczyciela; 

5) wychowawcy. 

3. Uczeń może otrzymać nagrody za: 

1) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie; 

2) pracę na rzecz szkoły; 
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3) wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, sztuce; 

4) za stuprocentową frekwencję. 

4. Ustala się następujące formy nagród: 

1) pochwała nauczyciela, wychowawcy w klasie w obecności uczniów; 

2) pochwała dyrektora szkoły w obecności uczniów i rodziców; 

3) umieszczenie informacji o sukcesach ucznia w mediach; 

4) dyplom, nagroda książkowa lub rzeczowa; 

5) list pochwalny oraz list gratulacyjny dla rodziców; 

6) nagrody specjalne ufundowane przez radę rodziców i innych sponsorów. 

5. Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymują nagrody książkowe lub rzeczowe za: 

1) co najmniej bardzo dobre zachowanie i średnią ocen co najmniej 4,75; 

2) wzorowe zachowanie i średnią ocen 4,5 i wyżej; 

3) bardzo dobre i dobre wyniki w nauce oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie 

w klasach I-III;  

4) stuprocentową frekwencję; 

5) za szczególne zaangażowanie w życie szkoły; 

6) list pochwalny oraz list gratulacyjny dla rodziców. 

6. Jeżeli rodzic ma zastrzeżenia do przyznanej nagrody, to w terminie 3 dni od jej otrzymania 

składa do dyrektora szkoły podanie wraz z uzasadnieniem. Dyrektor powołuje zespół, który 

przyznał nagrodę, poszerzony o wychowawcę. Zespół rozpatruje odwołanie. Decyzja jest 

ostateczna.  

 

Ä 54 

System karania uczni·w 

1. Wobec uczniów łamiących przepisy szkolne, w tym szczególnie postanowienia Statutu 

Szkoły, stosuje się kary, które nie mogą naruszać ich nietykalności i godności osobistej. 

2. Ustala się następujące rodzaje kar i oddziaływań wychowawczych: 

1) słowne zwrócenie uwagi uczniowi przez nauczyciela: 

a) w rozmowie indywidualnej z uczniem poza klasą, 

b) na forum klasy; 

2) wpis uwagi do klasowego zeszytu uwag lub do zeszytu ucznia; 

3) pisemne lub słowne zawiadomienie rodziców ucznia przez nauczyciela/wychowawcę; 

4) bezpośrednia rozmowa nauczyciela/wychowawcy z rodzicami; 
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5) rozmowa nauczyciela/wychowawcy z uczniem z udziałem dyrektora szkoły; 

6) rozmowa nauczyciela/wychowawcy z rodzicami z udziałem dyrektora szkoły; 

7) w przypadku długotrwałego lub zagrażającego bezpieczeństwu uczniów 

lub pracowników szkoły braku oczekiwanych efektów w pracy wychowawczej 

skierowanie sprawy do policji, w celu przeprowadzenia rozmowy profilaktyczno-

wychowawczej z uczniem i rodzicami, wgląd w sytuację rodzinną ucznia, 

powiadomienie sądu rodzinnego; 

8) przedstawienie problemu przez nauczyciela/wychowawcę na forum rady pedagogicznej, 

która może podjąć uchwałę o zastosowaniu kary: 

a) przeniesienia ucznia do równoległej klasy; 

b) przeniesienia ucznia do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty. 

3. Przeniesienie do równoległej klasy lub innej szkoły może nastąpić, gdy uczeń: 

1) notorycznie łamie przepisy zawarte w Statucie Szkoły; 

2) otrzymał wszystkie kary zawarte w statucie; 

3) stosowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatu, a zmiana środowiska może 

przynieść pozytywne efekty. 

4. W stosunku do ucznia stosuje się stopniowanie kar. Kary różnego rodzaju mogą być 

stosowane łącznie. 

5. Dopuszcza się stosowanie kar dodatkowych: 

1) wykonanie dodatkowych czynności na rzecz społeczności szkolnej, w uzgodnieniu 

z rodzicami; 

2) zawieszenie prawa do udziału w imprezach, wycieczkach szkolnych, zajęciach 

pozalekcyjnych; 

3) zawieszenie prawa  do reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

4) odwołanie od pełnienia funkcji społecznych na terenie szkoły; 

6. Nauczyciel/wychowawca o każdej wymierzonej karze powiadamia rodziców 

 

Ä 55 

Procedury odwoğania siň od kary 

1. Uczeń i jego rodzice mają prawo odwoływania się od wymierzonej kary. 

2. Uczeń ma prawo odwołania się od kary do wychowawcy: 

1) wychowawca zobowiązany jest do rozpatrzenia odwołania w ciągu trzech dni; 
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2) jeżeli uczeń nie jest usatysfakcjonowany działaniami wychowawcy ma prawo odwołać 

się do dyrektora szkoły w ciągu trzech dni; 

3) dyrektor szkoły zobowiązany jest do rozpatrzenia odwołania w ciągu trzech dni. 

3. W przypadku zastosowania kary przeniesienia ucznia do innej klasy lub szkoły istnieje 

możliwość odwołania się od kary do dyrektora szkoły w formie pisemnej w ciągu 7 dni od 

zastosowania kary. Dyrektor zobowiązany jest do rozpatrzenia odwołania w ciągu 7 dni 

w formie pisemnej. 

4. Dyrektor, rozpatrując odwołanie, może zasięgnąć opinii rady rodziców w danej sprawie. 

5. W przypadku niezadowalającej decyzji dyrektora szkoły uczniowi i jego rodzicom 

przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu nadzorującego szkołę lub 

Rzecznika Praw Dziecka. 

 

Rozdziağ 7 

Postanowienia koŒcowe 

 

Ä 56 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne 

przepisy. 

4. Szkoła posiada własny sztandar. 

5. Awers sztandaru zawiera wizerunek Mieczysława Romanowskiego z napisem  

„Ach, kiedyż za ciebie skoczym w bój spragnieni,  

O, Polsko ty matką miłości? 

I kiedyż przy huku dział, trzasku płomieni 

Podniesiem okrzyki wolności”. 

6. Rewers sztandaru zawiera wizerunek orła z napisem „Zbiorcza Szkoła Gminna 

im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie k. Biłgoraja”. 

7. Szkoła posiada własny hymn szkoły „Ach, kiedyż”, która obowiązuje na wszystkich 

uroczystościach szkolnych. 

8.Szkoła posiada własne logo oraz ceremoniał.  
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1. Statut wchodzi w życie z dniem stwierdzenia jego zgodności z prawem przez Kuratora 

Oświaty. 

2. Statut obowiązuje: uczniów i ich rodziców, dyrektora szkoły, nauczycieli oraz innych 

pracowników. 

3. Wszelkie zmiany w statucie uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady 

rodziców i samorządu uczniowskiego. 

4. Propozycje zmian w Statucie Szkoły mogą wnieść: 

1) dyrektor szkoły; 

2) rada pedagogiczna; 

3) rada rodziców; 

4) samorząd uczniowski. 

5. W sprawach nie ujętych w statucie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

6. Statut Szkoły dostępny jest w sekretariacie szkoły. 

7. Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od ostatniej zmiany w Statucie opracowuje i ogłasza 

w drodze zarządzenia ujednolicony tekst Statutu. 

 

 

 


