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Statut 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

Szkoła Podstawowa im. B. Linki 

w Dźwierzutach 

 

(tekst jednolity z dnia 15 września 2016 r.) 

 

Podstawy prawne: 

 

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

2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 
1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);  
 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity:  Dz.U.  z 2015 r., 
poz. 2156 ze zm. ) 
 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół                            
i placówek (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).   

5. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r.  w sprawie ramowych planów nauczania            
w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmianą z dniu  11 lutego 2014 r. Dz. U.             
z 2014 r., poz. 251). 

6. Rozporządzenie MENiS  z dnia 18 kwietnia 2002 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego              
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46., poz. 432  ze zmianami) 

7. Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 
wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających 
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących 
do mniejszości narodowych i  etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 
regionalnym. (tekst jednolity:  Dz. U. z 2014 r. poz. 243). 

8. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych 
i innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 893). 

9. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sposobu prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170). 
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10. Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz 
zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego           
i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz 
metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 395). 
 

11. Rozporządzenie MEN  z dnia 25  marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach                
(Dz. U. z 2014 r., poz. 478) 
 

12. Rozporządzenie MEN  z dnia  25  czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 
sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego                    
(Dz. U. z 2015 r., poz. 959). 
 

13. Rozporządzenie MEN  z dnia  31  grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków 
przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego typu szkoły publicznej (Dz. U. z  2015 
r., poz. 24). 

14. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego   (Dz. U. 
z 2015  r., poz. 1270)  

15. Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół (Dz. U. z 
2015  r., poz. 1214)   

16. Rozporządzenie MEN  z dnia 7  lipca  2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na 
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  (Dz. U.              
z 2014 r., poz. 902). 
 

17. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji wychowania 
dla bezpieczeństwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 168) 

18. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 
r., po. 498) 

19. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118). 

20. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:    Dz. U.            
z 2013 r., poz. 907z ostatnią zmianą z 29 sierpnia 2014 r. – Dz. U. z 2014 r., poz. 1232). 
 

21. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U. z 
2016 r., poz. 922 ) 

 

22. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., 
poz. 885 z ostatnimi  zmianami  w 2014 r – Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i 911). 

 

23. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.                  
w 2014 r., poz. 803). 
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24. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży               
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1157). 

  

25. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015  r., 
poz. 843). 

 

26. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie  i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  (Dz. U. z 2015 
r. poz. 1113). 
   

27. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania    i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 532). 
 

28. Rozporządzenie MENiS z dnia 8  listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu 
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516  ze zm. w 2014 r., poz. 1150). 

29.  Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).  
 

30. Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji 
dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 
1131).  

 

31. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne 
szkoły i placówki  (Dz. U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1051). 
   

32. Rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania 
zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 28). 

   

33. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form 
działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych 
uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226). 
 

34. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U.        
z 2011 r. Nr 149, poz. 887). 

 

35. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 
180, poz. 1493) 

 

36. Rozporządzenie MEN  z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie  zakresu i form prowadzenia w 
szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii   (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 
1250). 
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37. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:  Dz. U. z 
2015r., poz. 583) 
 

38.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity:  Dz. U. z 2013  r.,  poz. 267).  

 

39. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 
191). 
   

40. Rozporządzenie MEN z dnia 17 grudnia  2010  r. w sprawie podstawowych warunków 
niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych      
i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23). 

  

41. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 
167). 

 

42. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2016 r., poz. 902 ). 
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                         ROZDZIAŁ  1. 

            Przepisy ogólne. 

§ 1.1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. B. Linki w Dźwierzutach jest 

placówką publiczną: 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego; realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.  

2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) „szkole”, należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa 

im. B. Linki w Dźwierzutach; 

2)  „dyrektorze”, należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Dźwierzutach; 

3)  „rodzicach”, należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów 

uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach; 

3. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Sienkiewicza 1.  

4. Organem prowadzącym szkołę jest gmina Dźwierzuty. 

5. Do obwodu szkoły należą: Augustowo, Budy, Dźwierzuty, Gisiel, Jabłonka, Łupowo, 

Małszewko, Mirowo, Olszewka, Szczepankowo, Targowska Wola. 

6. Cykl kształcenia w szkole trwa sześć lat. 

7. Szkoła jest szkołą publiczną, działającą w oparciu o program sześcioletniej szkoły 

podstawowej. 

8. Organem nadzorczym jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie. 

9. W szkole prowadzone są oddziały ogólnodostępne. 

10. W szkole tworzy się oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich, które są objęte 

obowiązkiem przedszkolnym. 
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11. Obsługę finansową szkoły  prowadzi Urząd Gminy Dźwierzuty. 

12. Szkoła jest jednostką finansów publicznych. 

13. Szkoła realizuje ustalone zadania przez Ministra Edukacji Narodowej dla szkół 

podstawowych, kierując się zasadami zawartymi w: 

1) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka; 

3) Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych. 

14. Do dnia 1 września rodzic jest obowiązany poinformować na piśmie dyrektora lub 

wychowawcę o wszelkich przeciwwskazaniach w realizacji zajęć organizowanych przez szkołę 

oraz każdorazowo pisemnie informować o zmianie tego stanu. 

15. W przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie praw rodzicielskich rodzic obowiązany jest 

poinformować o nich pisemnie dyrektora szkoły. 

16. Zmiany w Statucie uchwala Rada Pedagogiczna.    

                              

       ROZDZIAŁ 2 

Cele i zadania szkoły. 

§ 2. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach 

wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie wychowawczym i Szkolnym programie 

profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. 

2. Głównymi celami szkoły jest: 

    1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u dzieci poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, 

przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata; 

2)  zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 

3)  dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia; 

4) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu 

o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 

5) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w Konstytucji RP, na zasadach 

określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci         

do wychowania i opieki odpowiednich do wieku  i osiągniętego rozwoju. 

3. Do zadań szkoły należy: 

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz 

zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 



8 

 

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących 

potrzeb; 

3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, 

emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz 

wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania; 

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz  w procesie uczenia               

i nauczania; 

6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom 

stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem 

zasad higieny psychicznej; 

8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów lub poszczególnego ucznia; 

9) wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 

10)  organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach; 

11)  wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

12)  umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

13)  zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom 

pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

14)  sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym 

czasie; 

15)  upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

16)  stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych 

nauczania; 
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17)  przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji poprzez umożliwienie 

im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych; 

18)  kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 

19)  rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

20)  zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagających opieki ze względu na inne 

okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej; 

21)  zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów; 

22)  współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym, m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, 

rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole; 

23)  kształtowanie i rozwijanie u uczniów  postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, 

wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, 

kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa   w kulturze, podejmowanie 

inicjatyw i pracy zespołowej; 

24)  kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,  a także 

postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

25)  upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych 

postaw wobec problemów ochrony środowiska; 

26)  zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 

27)  stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,  z zastosowaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach    z różnych przedmiotów; 

28)  prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru    

i wykorzystywania mediów; 

29)  ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 

rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących  i ograniczających dostęp 

do zasobów sieciowych w Internecie; 

30)  dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie       

z zasadami określonymi w przepisach  o dokumentacji szkolnej  i archiwizacji; 

31)  kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,  a także 

postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. 

4. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem wychowawczym 

 i   Programem profilaktyki. 
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5. Program wychowawczy i Program profilaktyki opracowuje zespół składający się 

 z nauczycieli wskazanych przez dyrektora, pedagoga szkolnego  i delegowanych przez Radę 

Rodziców jej przedstawicieli. 

6. Program wychowawczy i  Program profilaktyki program  opracowuje się po dokonanej 

diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl 

edukacyjny,  z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów. 

                                                                                

                                                                                

                                                                                         ROZDZIAŁ  3 

Programy nauczania – wymagania, zasady dopuszczania do użytku w szkole. 

§ 3. 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu obowiązującą 

podstawę programową kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego zgodnie z przyjętymi 

programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych. 

2. Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych              

w podstawie programowej ułożone chronologicznie,  ze wskazaniem celów kształcenia                       

i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Program nauczania 

może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie 

programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową: 

1) uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej; 

2) są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, 

formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania; 

3) wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość. 

3. Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela musi być dostosowany do potrzeb          

i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki 

dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki 

środowiskowe i społeczne uczniów. 

4. Program nauczania, nauczyciel lub zespół nauczycieli, opracowuje się na cały etap edukacyjny. 

5. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub 

we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program 

opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora 

(autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do 

programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne uzasadnienie 

wprowadzenia zmian. 
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6. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej 

"programem nauczania ogólnego", dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. 

Program nauczania zawiera : 

1)   szczegółowe cele kształcenia i wychowania; 

2)   treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej     

  kształcenia   ogólnego; 

3)   sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem   możliwości    

indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków,      

w jakich program będzie realizowany; 

4)   opis założonych osiągnięć ucznia; 

5)   propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. 

7.  Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły.                  

Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny zestaw programów nauczania. Numeracja 

programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera numer kolejny, pod którym został 

zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok dopuszczenia do 

użytku. Dyrektor szkoły ogłasza Szkolny zestaw programów nauczania w formie decyzji 

kierowniczej we wrześniu każdego roku. 

8. Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. Ewaluacji 

dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym. 

Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych. 

9. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości 

podstawy programowej. 

10. Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia                 

z orzeczeniem  o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla 

uczniów zagrożonych niedostosowaniem  społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem, plany 

pracy kółek zainteresowań, świetlicy, biblioteki dopuszcza dyrektor szkoły. 

11. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: 

1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub 

2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1. 

12. Dyrektor szkoły, w przypadku realizowania przez nauczyciela z zastosowaniem podręcznika 

zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty, może przedstawić część 

programu obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny.  

13. Przepisy przejściowe, określone w ust. 12 dotyczą programów nauczania odpowiednio: 
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1) w roku szkolnym 2014/2015 programów dla klas I; 

2) w roku szkolnym 2015/2016 programów dla klas  I i II; 

3) w roku szkolnym 2016/2017 programów dla klas I – III. 

Warunek uwzględnienia w całości podstawy programowej powinien być spełniony wraz               

z dopuszczeniem do użytku ostatniej części programu.    

 Podręczniki, materiały edukacyjne – zasady dopuszczania do użytku w szkole.                           

§ 4. 1. Decyzję o  wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie 

kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzący określoną edukację w szkole. 

2. W klasach I – III  w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych zespół 

nauczycieli uczących w jednej klasie przedstawia dyrektorowi propozycję: 

1) jednego podręcznika lub materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu edukacji: 

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej; 

2) jednego podręcznika lub materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu języka obcego 

nowożytnego; 

3) materiałów ćwiczeniowych  do poszczególnych edukacji, z zastrzeżeniem, by łączny koszt 

zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej      

w odrębnych przepisach. 

3. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących                          

w poszczególnych klasach I – III, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli              

w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych ustala po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata; 

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym, z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie 

przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach.  

4.  Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w szkolnym zestawie 

podręczników  inny podręcznik niż zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania. Koszt zakupu innego podręcznika niż zapewnianego bezpłatnie przez ministra 

oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę. 

5. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może dokonać 

zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu 

danego podręcznika lub materiału edukacyjnego. 
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6. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale,  może dokonać zmiany 

materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 5. 

7. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich w poszczególnych klasach I – III  

może uzupełnić  szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek  

zespołu nauczycieli uczących w oddziale  uzupełnić zestaw materiałów ćwiczeniowych. 

8.  Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach IV –

VI przedstawiają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, zespoły  nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli prowadzących 

zajęcia z danej edukacji przedmiotowej.  

9. Zespoły, o których mowa w ust. 8 przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję: 

1) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych oraz   

2) jednego lub więcej podręczników lub materiałów  edukacyjnych do nauczania obcego 

języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach,            

w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych; 

3) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do zaplanowanych zajęć   

w zakresie niezbędnych do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej               

i językowej. 

10. Przepisy ust. 3  – 7  stosuje się odpowiednio. 

11. Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia 

zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów 

ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym.  Informacja umieszczana jest na 

stronie www.zspdzwierzuty.pl oraz na tablicy ogłoszeń. 

12. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła może żądać od 

rodzica zwrotu kosztu podręcznika. 
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     ROZDZIAŁ  4 

                Organy szkoły i ich zadania. 

  § 5. 1. Organem szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. W szkole może działać Rada Szkoły na zasadach zawartych w Ustawie z dn. 7 września 

1991r.   o systemie oświaty. 

§ 6. 1. Funkcję dyrektora szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący  

szkołę. 

2. Funkcję dyrektora szkoły powierza się na pięć lat z możliwością przedłużenia   

powierzenia tej funkcji.  

3. Kandydata na dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu. 

§ 7. 1. Dyrektor w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły; 

2) reprezentuje szkołę na zewnątrz; 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju     

psychofizycznego; 

5) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe 

w obwodzie szkoły; 

6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi           

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli   w 

organizacji praktyk pedagogicznych. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim  nauczycieli i 

pracowników nie będących nauczycielami i w związku z tym: 

1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych  pracowników szkoły; 

2) przyznaje im nagrody i wymierza kary porządkowe; 

3) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 
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odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników szkoły. 

3. Dyrektor  w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą 

Pedagogiczną 

 i Samorządem Uczniowskim. 

4. Dyrektor  powierza funkcje wicedyrektora i odwołuje go z niej po zasięgnięciu opinii 

organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej. 

5. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej 

kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania 

uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę 

w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 

ostateczne. 

6. Dyrektor może z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej 

lub Samorządu Uczniowskiego za zgodą odpowiednio Rady Rodziców i Rady 

Pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor  lub wniosku 

złożonego przez inny podmiot niż Samorząd Uczniowski – także po uzyskaniu opinii 

Samorządu Uczniowskiego, wprowadzić lub znieść obowiązek noszenia przez uczniów na 

terenie szkoły jednolitego stroju. Wniosek dyrektor rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 

3 miesiące. 

7. Dyrektor, w przypadku wprowadzenia jednolitego stroju, może w uzgodnieniu z Radą 

Rodziców i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej określić sytuacje, w których nie jest 

wymagane noszenie jednolitego stroju. 

8. Dyrektor  powołuje zespół wspierający na potrzeby organizacji, planowania, dokonania 

wielospecjalistyczne oceny  poziomu funkcjonowania  ucznia posiadającego orzeczenie 

 o niepełnosprawności lub niedostosowaniu społecznym. 

9. Ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które  w danym roku szkolnym mogą 

być przeznaczone na realizację tych form. 

10. W szczególnych przypadkach (długotrwała choroba nauczyciela, sprawowanie wychowawstwa w 

ramach zastępstwa za nieobecnego nauczyciela, pełnienia funkcji wychowawcy przez nauczyciela 

uzupełniającego etat, itp.), dyrektor  może wyznaczyć inną osobę niż osobę sprawującą funkcję 
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wychowawcy  do planowania i koordynowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

uczniom danej klasy. 

11.  Dyrektor informuje pisemnie rodziców o formach, czasie, sposobach  i wymiarze 

godzin poszczególnych form pomocy udzielanej uczniowi w danym roku szkolnym. 

12.  Do obowiązków dyrektora szkoły należy także: 

1) powołanie komisji rekrutacyjnej; 

2) wyznaczenie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej; 

3) podanie do publicznej wiadomości kryteriów rekrutacji do szkoły i przedszkola, 

trybu postępowania rekrutacyjnego, wykazu wymaganych dokumentów oraz 

terminu rekrutacji; 

4) rozpatrywanie odwołań rodziców od postanowień komisji rekrutacyjnej; 

5) poinformowanie w formie pisemnej wójta gminy, właściwego dla miejsca 

zamieszkania kandydata do oddziału  o nieprzyjęciu go do placówki,  w sytuacji, gdy 

kandydat podlega obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu; 

6) występowanie do organu prowadzącego o przyjęcie ucznia do dowolnej klasy w 

trakcie roku szkolnego, gdy wymaga to wprowadzenia zmian organizacyjnych 

skutkujących zmianami planu finansowego placówki; 

7)  odraczanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dziecku 

posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jednak nie później 

niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 8 lat; 

8)  informowanie Radę Rodziców i  Samorząd Uczniowski w terminie 3 dni od daty 

otrzymania raportu o zakończeniu ewaluacji zewnętrznej i wskazanie możliwości 

zapoznania się  z raportem; 

9) ustalanie wymiaru godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej z wzięciem pod uwagę wszystkie godziny, które  

w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form; 

10)   powołanie zespołu  do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;  

11)   kierowanie pracą zespołu, o którym mowa w ust. 10 lub upoważnienie 

nauczyciela; 

12)   ustalenie w uzgodnieniu z rodzicami miejsca prowadzenia zajęć  w ramach 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.   
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     Rada Pedagogiczna. 

§ 8. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie stanowienia  i 

opiniowania 

 w sprawach dotyczących wychowania, nauczania i opieki.  

2. Do kompetencji  stanowiących  Rady  Pedagogicznej  należy : 

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

2) zatwierdzanie  planów  pracy szkoły lub placówki; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów  pedagogicznych w 

szkole lub placówce; 

4) ustalenie  organizacji  doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pe3dagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

3. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: 

1) opiniuje organizacje pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;  
 
2) opiniuje  programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku 
szkolnego; 
 
3) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych; 

4) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju 

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego; 

5) opiniuje wniosek do poradni psychologiczno – pedagogicznej o zdiagnozowanie 

przyczyn trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii  w 

trakcie nauki w szkole podstawowej; 

6) opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole; 
 
7) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych  
wyróżnień; 
 
8) opiniuje projekt finansowy szkoły; 
 
9) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły; 
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10) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność dydaktyczna,  wychowawcza i opiekuńcza; 

11) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora; 
 
12) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 
 
13)  opiniuje formy realizacji  2 godzin wychowania fizycznego; 
 
14) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska 

kierownicze. 

4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni  w szkole.  

5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub wnioskiem Rady Pedagogicznej, w 

tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 

harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i 

wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.  

6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.  

8. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w 

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

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

9. Zebrania mogą być organizowane na wniosek z organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny,  

z inicjatywy dyrektora szkoły, Rady Rodziców, organu prowadzącego szkołę, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

10. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor. 

11. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów  w 

obecności co najmniej połowy członków. 

12. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany do Statutu szkoły. 

13. Rada Pedagogiczna może występować do dyrektora szkoły z wnioskiem o odwołanie 

nauczyciela z innej funkcji kierowniczej. 

14. Rada Pedagogiczna wyraża zgodę na wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia 

przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły. Może także wystąpić z wnioskiem o 

wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia jednolitego stroju na terenie szkoły. 

15. Członkowie Rady Pedagogicznej oraz osoby biorące udział w zebraniu Rady 

Pedagogicznej zobowiązane są do nieujawniania spraw, które mogą naruszać dobra 
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osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 § 9. W związku z tym, że nie została powołana Rada Szkoły zadania Rady Szkoły 

wykonuje Rada Pedagogiczna. 

        Rada Rodziców. 

§ 10. 1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

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

wybranych     w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W 

wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

Wybory reprezentantów oddziałowych rad rodziców do Rady Rodziców szkoły 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych 

wyborach. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, regulamin ten nie może być 

sprzeczny ze Statutem szkoły i powinien zawierać: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i Rady Rodziców; 

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

4. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, dyrektora szkoły z 

wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców szkoły należy opracowanie w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną: 

    1) Programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o 

charakterze    wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli; 

2) Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy także: 

1) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

2) pozyskiwanie środków finansowych w celu wsparcia działalności szkoły; 

3) współpraca z radami oddziałowymi; 

4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły w przypadku narzuconego szkole obowiązku utworzenia 

takiego dokumentu. 

7. Rada Rodziców wyraża zgodę na wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia 

przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły. Może także wystąpić z wnioskiem o 
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wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia jednolitego stroju na terenie szkoły. 

8. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz 

innych źródeł i dysponować nimi zgodnie ze swoim regulaminem. 

9. Rada Rodziców i dyrektor szkoły ustalają wspólne terminy i tematykę spotkań. 

Samorząd Uczniowski. 

§ 11. 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Jest to powszechna 

organizacja uczniowska, stwarzająca szeroką możliwość rozwijania aktywności 

środowiskowej młodzieży. 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin. 

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

4. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz  dyrektorowi szkoły wnioski i 

opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

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

stawianymi wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijani i zaspokojenia 

własnych zainteresowań; 

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w 

porozumieniu  

z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego. 

5. Sprawy, których załatwianie wymaga współdziałania dyrektora, Rady Pedagogicznej, 

wychowawców klas lub nauczycieli z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców, 

powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. 

6. Sprawy sporne wewnątrz szkoły dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania oraz 

innych konfliktów rozpatruje dyrektor szkoły: 

1) obowiązkiem dyrektora szkoły jest rozstrzygnięcie sprawy spornej  w terminie 14 

dni; 

2) dyrektor w celu rozwiązania sporu może powołać komisję w składzie po dwóch 

przedstawicieli stron sporu. W przypadku, gdy sprawa dotyczy  dyrektora szkoły, 
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stronami zainteresowanymi jest również organ prowadzący i organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny. 

7.  Rada Samorządu Uczniowskiego może wnieść o  zwołanie  spotkania. Dyrektor 

zobowiązany jest do realizacji tego wniosku.  

Współdziałanie organów szkoły. 

§ 12. 1. Szkoła zapewnia wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi organami szkoły 

poprzez : 

1) zamieszczanie informacji na tablicy informacyjnej; 

2) spotkania, zebrania i apele; 

3) pisemne lub telefoniczne informacje; 

4) zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły. 

2. Współdziałanie organów szkoły polega na: 

1) spotkaniach wychowawców z rodzicami; 

2) organizowaniu przez dyrektora szkoły co najmniej raz w roku plenarnego zebrania 

rodziców; 

3) uczestnictwie dyrektora szkoły w zebraniach Samorządu Uczniowskiego; 

4) uczestnictwie dyrektora szkoły w zebraniach Rady Rodziców; 

5) przekazywaniu uczniom przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 

wychowawców oraz dyrektora szkoły ważnych postanowień Rady Rodziców  i 

Rady Pedagogicznej; 

6) możliwości uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej przedstawicieli 

Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców na zaproszenie dyrektora szkoły; 

7) możliwości uczestniczenia przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w zebraniach 

Rady Rodziców; 

8)  współdziałaniu rodziców z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia 

swych dzieci poprzez: 

a) włączanie się do organizacji życia klasy, szkoły, 

b) otoczenia opieką uczniów znajdujących się w trudnych warunkach 

materialnych (na zasadach zawartych w regulaminie działalności rodziców), 

c) współudział w organizacji różnych form pozalekcyjnej działalności szkoły. 

3. Sposoby rozwiązywania sporów między organami szkoły: 

1) wszelkie spory między Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem 

Uczniowskim rozstrzyga dyrektor szkoły w ciągu 14 dni od daty  zgłoszenia 

sporu. Organem odwoławczym jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 
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2) spory miedzy dyrektorem szkoły a pozostałymi organami szkoły rozstrzyga organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 

       ROZDZIAŁ  5 

Organizacja  szkoły. 

§ 13. 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

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

szkolnego. 

2. Ustala się dwa okresy roku szkolnego. Czas trwania I półrocza dyrektor określa 

corocznie  w kalendarzu szkolnym.  

3. Kalendarz roku szkolnego przygotowywany przez dyrektora powinien być podany 

uczniom i rodzicom w pierwszym miesiącu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym, 

powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć, terminy przerw w nauce, 

termin posiedzeń Rady Pedagogicznej zatwierdzającej klasyfikację i promocję, oraz termin 

sprawdzianu po szóstej klasie, a także dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

4. Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.  

5. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym 

powszednim dniu września, a kończą się a kończą się w najbliższy piątek po dniu 20 

czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole 

rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu  pierwszego września. 

6. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie, a terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii ogłasza 

minister właściwy do spraw oświaty nie później niż do końca czerwca każdego roku 

poprzedzającego  o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe.  

7. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców                    

i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości 

organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 6 dni. Dodatkowe dni wolne od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych mogą być ustalone: 

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

w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków 

wyznaniowych; 

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

społeczności lokalnej. 
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 8. Dyrektor  w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich 

rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 7. 

 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych 

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 7, dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców  i Samorządu Uczniowskiego, 

może za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni 

w wyznaczone soboty.  

10. W dniach, o których mowa w ust. 7, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć 

wychowawczo-opiekuńczych.  

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły na podstawie 

ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega 

zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę. 

 12. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników 

szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę 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. Do wykazu ilości godzin dodaje się 2 godziny na każdy 

pełny etat,   z wyłączeniem dyrektora i zastępcy dyrektora, które wynikają z art 42 ust 2 pkt 

2 KN. 

 § 14.  1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:  

              1)   obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem   

             nauczania; 

        2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

        3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:   

            a) zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze; 

                 b)zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia                 

w rozwoju lub pomocy psychologiczno –pedagogicznej;  

    c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;  

    d)  zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 12, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 

ustawy z dnia     stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu 
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ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 

78, z późn. zm. 4)), organizowane w trybie określonym w tych przepisach;  

          e) zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu 

prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  i Rady 

Rodziców; 

           f) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia z języka obcego 

nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w  ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz  zajęcia, dla których nie została 

ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został 

włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 

2. Zajęcia w szkole prowadzone są:  

     1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się 

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

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to 

wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej; 

     2) w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału 

na grupy, opisanych w niniejszym statucie; 

     3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu 

edukacyjnego:  zajęcia z języków obcych, religii, etyki, zajęcia wychowania fizycznego, 

zajęcia artystyczne, techniczne; 

     4) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów 

edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z wychowania fizycznego, zajęcia 

artystyczne, techniczne, z edukacji dla bezpieczeństwa; 

      5) w toku nauczania indywidualnego;  

      6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 

      7) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą. 

3. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić 

proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.  2. 

4. Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są 

na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień                    

i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie 

do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły             

z uwzględnieniem deklaracji nauczycieli. 

5. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyddziałowych i międzyklasowych:   
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    1) 2 godziny zajęć wychowania fizycznego może być realizowane z ofert tych zajęć 

zaproponowanych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym           

i zaopiniowaniu przez  Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców  i uwzględnieniu bazy 

sportowej szkoły, możliwości kadrowych, miejsca zamieszkania uczniów oraz tradycji 

sportowych danego środowiska lub szkoły; 

     2)  zajęcia, o których mowa w pkt 1 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, 

pozalekcyjne    lub pozaszkolne w formach:  

          a) zajęć sportowych, 

          b) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych, 

          c) zajęć tanecznych, 

          d) aktywnych form turystyki. 

6. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego                

w formie zajęć określonych w ust  5 pkt 1 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na 

te zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie. 

7. Na zajęciach edukacyjnych z informatyki dokonuje się podziału na grupy w oddziałach 

liczących powyżej 24 uczniów.  

8. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  z języków obcych, w grupach o różnym 

stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach 

oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych od 10 do 24 uczniów. Jeżeli           

w  szkole są tylko dwa oddziały tego samego etapu edukacyjnego, zajęcia z języków obcych 

oraz przedmiotów ujętych  w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być 

prowadzone w grupach międzyoddzialowych liczących nie mniej niż 7 osób. 

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

uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 

10. Zajęcia wychowania fizycznego w mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt                          

i chłopców. 

11. W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów,                     

w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. 

 § 15. Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na 

cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych                  

w przepisach prawa. 

§ 16. 1. Uczniom danego oddziału lub grupy międzyoddziałowej organizuje się zajęcia       

z zakresu wiedzy o życiu w rodzinie. 
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2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice  zgłoszą 

dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach. 

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

wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 § 17. 1. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego: 

             1) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych 

możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, 

na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia,  zwalnia ucznia z wykonywania 

określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas 

określony w tej opinii.  Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w  zajęciach 

wychowania fizycznego.  Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania 

fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.  Zasady 

oceniania określają przepisy zawarte w  statucie szkoły  – Wewnątrzszkolne zasady 

oceniania; 

 2) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły 

zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest 

obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice 

ucznia złożą oświadczenie  o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji 

wychowania fizycznego ( zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie 

zajęć). W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się  „ zwolniony” albo    „ zwolniona” 

             3) uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub 

zwolnienia   z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora 

szkoły.        

 § 18.  1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców  oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego 

nauczania  zwalania do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką 

dyslekcją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem          

z nauki drugiego języka nowożytnego.   W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

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

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

liczących nie więcej niż 25 uczniów.  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-03-2015&qplikid=1#P1A6
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3. Liczba uczniów w klasach I - III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności 

przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły. 

4. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I -III dyrektor 

szkoły jest obowiązany: 

     1) dokonać podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu Oddziałowej Rady 

Rodziców lub 

     2) zatrudnić asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia  

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale.  

5. W przypadkach, jak w ustępie 4, dyrektor szkoły może odstąpić od podziału oddziału, 

gdy Oddziałowa Rada Rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły         

z prośbą  o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.  

6. Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego, bez 

konieczności corocznego postępowania, jak w ust. 7. 

§ 19. 1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem 

szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli. 

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. 

Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada wyznaczony nauczyciel. 

§ 20. W szkole może być, za zgodą organu prowadzącego, zatrudniony asystent nauczyciela 

prowadzącego zajęcia w klasach I – III lub asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań 

asystenta należy wspieranie nauczycieli lub wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje 

zadania pod kierunkiem nauczyciela, do którego jest przydzielony. 

 § 21. 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia  w szkole 

jednego ciepłego posiłku. 

2. Korzystanie z posiłków w szkole jest odpłatne. 

3. Wysokość opłat za posiłki ustala  organ prowadzący szkołę. 

4. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat za posiłek           

w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach losowych. Organ prowadzący szkołę może do zwolnień upoważnić dyrektora 

szkoły. 

§ 22. 1. Biblioteka   szkolna   jest  pracownią   szkolną,  służącą  zaspokajaniu potrzeb                  

i  zainteresowań uczniów, realizacji  zadań   dydaktyczno-wychowawczych   szkoły,  

doskonaleniu warsztatu  pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród 

rodziców oraz  możliwości rozwoju wiedzy o regionie. 
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2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice,      

a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki. 

3. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor. 

4. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć bibliotecznych w bibliotece szkolnej określają  

odrębne przepisy. 

  § 23. 1. Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada: 

1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem (sale lekcyjne); 

2) salę komputerową; 

3) bibliotekę 

4) gabinet pedagoga; 

5) gabinet logopedy; 

6) zastępczą salę gimnastyczną; 

7)  pokoje nauczycielskie; 

8) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze; 

9) szatnie; 

10) sanitariaty dla uczniów i pracowników; 

11) świetlicę. 

§ 24. 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną 

i materialną poprzez: 

       1) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku  roku    

szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, 

warunków rodzinnych i materialnych; 

2) działania integracyjne; 

3) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga 

lub psychologa szkolnego; 

4) udzielanie niezbędnej – doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę 

lub przedstawiciela dyrekcji; 

5) zalecanie zgłoszenia się rodziców do poradni specjalistycznych; 

6) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno – 

pedagogicznej; 

7) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania 

indywidualnego   na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji. 

§ 25. 1. Zasady udzielania pomocy na zakup podręczników: 
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      1) przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje                 

na   wniosek rodziców ucznia; 

2) wniosek, o którym mowa w pkt. 0, składa się do dyrektora szkoły podstawowej, do 

której uczeń będzie uczęszczał w danym roku szkolnym; 

3) dyrektor sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, w tym 

uczniów   z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego, o którym mowa w 

ustawie o pomocy społecznej, którzy mogą otrzymać pomoc ze względu na 

przypadki określone w ustawie o pomocy społecznej i przekazuje ją wójtowi gminy. 

  Organizacja nauczania religii/etyki w szkole. 

§ 26. 1. Udział ucznia/ dziecka w zajęciach religii/ etyki jest dobrowolny. Uczeń może 

uczestniczyć   w dwóch rodzajach zajęć.  

2. W przypadku, gdy rodzice wyrażą życzenie uczestniczenia dziecka  w zajęciach zarówno 

z religii, jak i z etyki, szkoła umożliwia im udział w zajęciach z obu przedmiotów, 

umieszczając odpowiednio (bezkolizyjnie) godziny nauki  religii i etyki w planie zajęć 

szkolnych. 

3. W przypadkach, gdy uczeń nie uczestniczy w wymienionych w ust.1 zajęciach szkoła 

zapewnia opiekę wychowawczą na czas odbywania zajęć.  

4. W szkole organizuje się nauczanie religii / etyki na życzenie rodziców.  Życzenie 

uczestnictwa  w zajęciach religii i etyki  wyraża się  w formie jednorazowego pisemnego 

oświadczenia woli. W trakcie nauki oświadczenie woli można zmieniać. Po złożeniu 

oświadczenia uczestnictwa w odpowiednich zajęciach udział w nich ucznia jest 

obowiązkowy.  

5. Zajęcia z religii/ etyki są organziowane w szkole dla grup liczących 7 i więcej uczniów.  

6. Zajęcia w szkole z religii/ etyki mogą być organizowane w grupach 

międzyoddziałowych.                                     

7. W przypadkach,  gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki  zgłosi mniej niż             

7 uczniów / dzieci, dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia do organu prowadzącego. 

Organ prowadzący w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym 

organizuje naukę religii w grupach międzyszkolnych lub naukę etyki w jednej ze szkół w 

grupach międzyszkolnych. 

8. W sytuacjach, jak w ust. 5, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen                  

i świadectwa stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki 

prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych. 
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9. Ocena z religii/ etyki wlicza się do średniej ocen uprawniających do otrzymania 

świadectwa     z wyróżnieniem. Oceny z religii/ etyki nie mają wpływu na promocję ucznia. 

10. Ocena z religii/ etyki w klasach I – III szkoły podstawowej wyrażana jest w skali stopni 

szkolnych.  

11. W przypadku, gdy uczeń uczęszcza na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, 

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

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

zaokrąglić do liczby całkowitej w górę, a na świadectwie i w arkuszu ocen umieszcza się 

ocenę korzystniejszą dla ucznia. 

12. W przypadku, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji na świadectwie i w 

arkuszu ocen umieszcza się ocenę korzystniejszą dla ucznia. 

13. Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze 

zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego.  

14. Program nauczania etyki dopuszcza dyrektor szkoły na takich zasadach, jakie 

obowiązują przy wprowadzaniu programów nauczania.  

 

                                                            ROZDZIAŁ 6 

                                                     Uczniowie i rodzice. 

§ 27. 1. Uczeń ma prawo do:  

            1) właściwie zorganizowanego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej – 

procesu kształcenia;  

            2) opieki dydaktycznej i wychowawczej oraz warunków pobytu w szkole 

zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę i poszanowanie ich godności;                                  

            3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – 

wychowawczym oraz opiekuńczym; 

   4) rozsądnego obciążania pisemnymi sprawdzianami wiadomości, ochrony 

przed nadmierną ilością zadań domowych według zasad określonych 

w Wewnątrzszkolnych zasadach oceniania; 

  5) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce 

i zachowaniu; 

  6) pomocy ze strony szkoły w rozwijaniu swoich zainteresowań, a także 

w przypadku trudności w nauce i w innych sytuacjach dla niego trudnych; 

  7) swobodnego wyrażania swoich opinii we wszystkich sprawach, jeśli nie naruszają 

tym dobra innych osób i zasad kultury; 
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  8) swobodnego rozwoju swej osobowości oraz do ochrony prywatności życia 

osobistego i rodzinnego; 

  9) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się 

w organizacjach działających w szkole; 

  10) korzystania z bazy szkolnej zgodnie z regulaminami i przepisami porządkowymi 

sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych; 

  11) uczestnictwa w organizowanych przez szkołę wycieczkach, wyjściach do 

instytucji kulturalnych i innych imprezach; 

  12)  odwoływania się od decyzji naruszających prawa ucznia do dyrektora szkoły; 

  13)  nauki religii zgodnie z wyznaniem; 

  14)  pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Uczeń ma obowiązek stosować się do postanowień zawartych w Statucie szkoły, 

a w szczególności: 

1) dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować, znać, szanować i wzbogacać 

jej dobre tradycje oraz okazywać poszanowanie symbolom państwowym, 

szkolnym    i religijnym; 

2) punktualnie, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych              

i w życiu szkoły oraz przygotowywać się do zajęć edukacyjnych i właściwie 

zachowywać się w ich trakcie, rzetelnie odrabiać prace domowe, starannie 

prowadzić zeszyty, zgodnie z wymaganiami nauczycieli; 

3) przestrzegać zasad kultury współżycia oraz poszanowanie cudzej własności           

w odniesieniu do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz koleżanek               

i kolegów; 

4) szanować poglądy i przekonania innych, ich godność osobistą oraz 

wykazywać wrażliwość i otwartość na konieczność niesienia pomocy; 

5) ponosić odpowiedzialność za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój 

psychofizyczny oraz przeciwdziałać zagrożeniom zdrowia i życia innych 

poprzez: 

a) przestrzeganie zakazu używania i posiadania alkoholu, tytoniu, środków 

odurzających i innych materiałów niebezpiecznych w szkole i jej otoczeniu 

oraz podczas imprez szkolnych organizowanych poza szkołą, 

b) dbanie o higienę ciała i swój wygląd estetyczny; zakazuje się malowania 

włosów, paznokci, robienia makijażu, noszenia biżuterii zagrażającej 

bezpieczeństwu dziecka w opinii nauczyciela, 
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c) noszenie stroju galowego ( biała bluzka, granatowe lub czarne 

spodnie/spódnica)    z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 

święta szkoły, sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki oraz 

szczególnych okoliczności wskazanych przez dyrektora szkoły lub 

wychowawcę; 

6) dbać o ład, porządek i estetyczny wygląd szkoły m.in. poprzez: 

a) przeciwdziałanie wszelkim przejawom niszczenia mienia szkoły, zakłócania 

porządku i stosowania przemocy, 

b) obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody (do finansowej 

odpowiedzialności rodziców włącznie) zadośćuczynienia krzywdzie, 

c) pozostawienie sali lekcyjnej w nienagannym porządku, dbanie o sprzęt              

i pomoce naukowe, 

d) niezwłoczne zgłaszanie nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub 

pomocy dydaktycznych; 

7) przestrzegać zakaz przynoszenia do szkoły cennych przedmiotów, dużych 

kwot pieniędzy; za te przedmioty pozostawione na terenie szkoły – szkoła 

nie ponosi odpowiedzialności; ma obowiązek chronić  i zabezpieczać 

wartość prywatną przed zniszczeniem lub kradzieżą; 

8) nie używać i mieć wyłączony w czasie pobytu w szkole telefon komórkowy    

i inne urządzenia elektroniczne z wyjątkiem kalkulatora; 

9)  zachować ciszę na korytarzach po dzwonku na lekcję, opuszczać klasę 

podczas przerw.  

10) w czasie lekcji przebywać w określonej sali pod opieką nauczyciela, wyjście    

z niej może nastąpić w wyjątkowych przypadkach za zgodą nauczyciela; 

11) usprawiedliwiać nieobecność na lekcjach niezwłocznie, najpóźniej w ciągu     

7 dni od powrotu do szkoły, uzupełniać braki wynikające  z absencji; 

12) przestrzegać zakaz przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów; 

13) przestrzegać zarządzenia i polecenia dyrektora szkoły, postanowienia Rady 

Pedagogicznej, regulaminy szkolne, polecenia nauczycieli i innych 

pracowników szkoły; 

14) nie zapraszać obcych osób do szkoły bez zgody nauczyciela; 

15) przy zgłaszaniu wszelkich problemów przestrzegać drogę służbową: 

nauczyciel, wychowawca, pedagog, dyrektor. 

3. Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych, w tym telefonów komórkowych: 
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1) uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inne urządzenia 

elektroniczne na własną odpowiedzialność; 

2) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie czy kradzież 

sprzętu; 

3) telefon komórkowy nie może być włączony na lekcjach i na przerwach. Można       

z niego korzystać wyłącznie po opuszczeniu szkoły; 

4) nie wolno filmować i nagrywać nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

dzieci; 

5) nie wolno nagrywać przebiegu lekcji, dotyczy  nagrań przy pomocy jakichkolwiek 

urządzeń rejestrujących; 

6) w czasie lekcji nie można korzystać z odtwarzaczy MP3 i MP4, nie można 

korzystać także ze słuchawek;  

7) w przypadku naruszenia powyższych ustaleń na polecenie nauczyciela uczeń 

deponuje wyłączony telefon lub inne urządzenie w obecności nauczyciela u dyrektora 

szkoły; 

8) po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub opiekunowie prawni ucznia. Zostają 

oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach 

prawnych związanych z naruszeniem prywatności pracowników szkoły); 

9) jeżeli sytuacja powtarza się, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły. Jeśli 

wymaga tego określona sytuacja, uczeń może kontaktować się z rodzicami przez 

telefon w sekretariacie szkoły; 

10) w przypadku łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę ze sprawowania o jeden 

stopień. Każde trzy następne wykroczenia powodują obniżenie oceny do nagannej; 

11) wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego               

w szkole mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem 

sprawy do sądu rodzinnego.       

§ 28. 1. Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów: 

         1) podstawą sklasyfikowania ucznia jest co najmniej 50% obecności na wszystkich 

zajęciach edukacyjnych; 

      2) w przypadku, gdy uczeń nie jest klasyfikowany z jednego lub więcej przedmiotów, 

może ubiegać się o prawo do egzaminu klasyfikacyjnego; 

      3) jeżeli nieobecności są nieusprawiedliwione, dyrektor  ma prawo odmówić zgody 

na egzamin klasyfikacyjny; 
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       4) każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona niezwłocznie, najpóźniej 

w ciągu 7 dni od powrotu ucznia do szkoły.; 

       5) uczeń może być zwolniony z kilku lekcji w ciągu dnia przez nauczyciela 

przedmiotu, wychowawcę lub dyrektora szkoły; 

       6)  jeżeli uczeń jest chory i nieobecność zapowiada się na okres dłuższy niż 7 dni, 

rodzice     mają obowiązek poinformowania o tym wychowawcę klasy; 

       7) w przypadku, gdy nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w ustalonym 

terminie, wszystkie godziny traktowane są jako nieusprawiedliwione; 

      8) nieobecność i nieusprawiedliwienie jej powyżej 14 dni powoduje wdrożenie 

procedur związanych z wypełnieniem obowiązku szkolnego; 

     9) zwolnienia z ćwiczeń na lekcji WF z całości lub części roku szkolnego mogą być 

udzielone na podstawie zwolnienia lekarskiego w drodze decyzji dyrektora.  

   § 29.  1. Uczeń może być nagrodzony za: 

         1) bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu; 

         2) osiągnięcia w sporcie oraz konkursach przedmiotowych; 

         3) aktywny udział i osiągnięcia w zajęciach nadobowiązkowych w szkole i poza 

szkołą; 

         4) aktywny i twórczy udział w życiu szkoły. 

2. Nagrody przyznaje dyrektor  na wniosek Rady Pedagogicznej, Samorządu 

Uczniowskiego, nauczycieli i wychowawców klas. 

3. Nagrody mogą mieć charakter książkowy, rzeczowy, listów pochwalnych, dyplomów 

i publicznych wyróżnień lub inny. 

4. Zasady przyznawania nagród są określane przez fundatorów w formie odrębnych 

regulaminów lub ustalonych przez nich reguł. 

 § 30. 1. Uczeń może zostać ukarany zgodnie z następującymi zasadami: 

               1) kary stosuje się za nieprzestrzeganie Statutu szkoły, regulaminów szkolnych, 

innych przepisów prawa wewnątrzszkolnego oraz zarządzeń organów szkoły; 

            2) kara nie może naruszać godności człowieka, nietykalności i godności osobistej, 

prawa Rzeczypospolitej Polskiej i prawa wewnątrzszkolnego; 

           3) kara może być zastosowana po wyczerpaniu innych środków wychowawczych,  

po rzetelnym wyjaśnieniu sprawy, po umożliwieniu obrony i wysłuchaniu ucznia, 

musi być współmierna do winy; 

          4)  sporządza się notatkę z wysłuchania ucznia; 

2. Rodzaje upomnień i kar: 
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   1) upomnienie wychowawcy klasy; 

   2) upomnienie dyrektora; 

   3) okresowy zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz w zawodach sportowych, 

konkursach; 

   4) okresowy zakaz udziału w wycieczkach, biwakach, szkolnych dyskotekach i innych 

organizowanych imprezach; 

   5) przeniesienie do równoległej klasy; 

    6) przeniesienie do innej szkoły. 

3. Decyzję o ukaraniu ucznia podejmuje dyrektor na wniosek Rady Pedagogicznej, 

Samorządu Uczniowskiego, nauczycieli i wychowawców klas. 

4. Wykonanie kary może być zawieszone, na okres próby nie dłuższy niż 6 miesięcy na 

wniosek ukaranego ucznia lub jego rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu 

Uczniowskiego, nauczycieli    i wychowawców klas. 

5. Wykonanie zawieszonej kary można zarządzić, jeżeli ukarany w okresie próby dopuścił 

się ponownego naruszenia  Statutu szkoły. 

6. Uczeń lub rodzic  ma prawo wystąpić w ciągu 14 dni, od daty otrzymania zawiadomienia         

o zastosowanej karze, z wnioskiem do dyrektora szkoły o zawieszenie kary lub ponowne 

rozpatrzenie sprawy. 

7. Odwołanie rozpatruje komisja w składzie: dyrektor, wychowawca, pedagog szkolny, 

przewodniczący oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego w terminie do 14 dni od dnia 

wniesienia odwołania.   

8. Decyzja komisji jest ostateczna.  

9 Rodzice ucznia powinni być zawsze powiadomieni przez wychowawcę klasy w ciągu       

2 dni  o zastosowaniu wobec ich dziecka kary. 

10. Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, 

rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw 

przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków, 

zachowanie się  po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, 

które kara ma zrealizować. 

11. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę. 

12. Przepisów, o których mowa w ust. 4-8 nie stosuje się do procedury karnego 

przeniesienia      do innej szkoły.  
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13. Rada Pedagogiczna  może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury karnego 

przeniesienia    do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.  

14. Wykroczenia stanowiące podstawę  złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły: 

1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem 

zdrowia dla innych uczniów lub pracowników szkoły;  

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu                   

i narkotyków;  

3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności 

szkolnej lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;  

4) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności 

szkolnej;  

5) czyny nieobyczajne; 

6) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu 

bomby; 

7) notoryczne łamanie postanowień Statutu szkoły mimo zastosowania 

wcześniejszych środków dyscyplinujących;  

8) zniesławienie szkoły nauczycieli lub innych pracowników szkoły, np. na 

stronie internetowej;  

9) fałszowanie dokumentów szkolnych;  

10) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu karnego. 

 § 31. 1. Rodzice uczniów mają prawo do: 

             1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych realizowanych 

w danej  klasie  i w szkole; 

            2) znajomości Statutu szkoły, regulaminów szkolnych i innych przepisów prawa 

wewnątrzszkolnego oraz przepisów MEN dotyczących oceniania, klasyfikowania 

i promowania; 

             3) uzgodnienia z wychowawcą, nauczycielem sposobu pedagogicznego 

oddziaływania na swoje dziecko; 

            4) systematycznego uzyskiwania informacji na temat postępów w nauce, 

zachowaniu, sukcesach    i trudnościach swojego dziecka; 

             5) występowania do dyrektora szkoły z wnioskiem o zmianę wychowawcy             

w sytuacji rażących zaniedbań w pracy  wychowawczej; 
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             6) zgłaszania do dyrektora szkoły wniosków, opinii i skarg dotyczących 

funkcjonowania szkoły; 

             7) wnioskowania o ustalenie indywidualnego toku nauki według zasad określonych 

odrębnymi przepisami. 

§ 32. 1. Rodzice i opiekunowie dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są 

obowiązani do: 

            1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

            2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

            3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć; 

            4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły 

podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku 

szkolnego spełnianego w sposób określony w  ustawie o systemie oświaty; 

            5) motywowania i nadzoru nad wypełnianiem przez ich dzieci obowiązków 

wynikających ze statutu i regulaminów szkolnych; 

            6) utrzymywania systematycznego kontaktu z wychowawcą klasy i nauczycielami 

poszczególnych przedmiotów oraz uczestniczenia w zebraniach rodziców, 

dniach otwartych i prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym, 

zawiadamiania wychowawcy o nieobecności ucznia, zwalniania ucznia nawet       

z części zajęć i usprawiedliwiania tej nieobecności; 

           7) udzielania, w miarę swoich możliwości, pomocy szkole; 

           8) ponoszenia odpowiedzialności za umyślne zniszczenia lub kradzieże dokonane 

w szkole przez ich dzieci; 

           9) przybycia po chore dziecko do szkoły; 

           10) zgłaszania wszelkich uwag dotyczących funkcjonowania szkoły z zachowaniem 

drogi służbowej: nauczyciel, wychowawca lub pedagog szkolny, dyrektor, organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący; 

           11) wyposażenia dzieci w strój  galowy obowiązujący w szkole, strój do wychowania 

fizycznego oraz wymagane podręczniki i wszelkie materiały szkolne. 

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy 

(burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani 

informować go  o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym 

zakresie. 
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ROZDZIAŁ 7 
 

Podstawowe prawa i obowiązki członka społeczności szkolnej. 

§ 33. 1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu 

na różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, 

pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne. 

2. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu 

lub karaniu. 

3. Żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej 

ingerencji w sferę jego życia prywatnego. 

4. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka 

społeczności szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane 

i karane. 

5. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach 

i obrzędach religijnych. 

6. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne 

zgromadzone      w szkole. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne 

naprawy. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za wyrządzone przez ucznia szkody. 

7. Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor szkoły 

i kultywować jej tradycje. 

8. Obowiązki i prawa członków społeczności szkolnej są regulowane również innymi 

aktami prawa wewnątrzszkolnego, w tym m.in. regulaminami i procedurami szkolnymi,  

regulaminami poszczególnych sal lekcyjnych i innych pomieszczeń na terenie szkoły oraz 

imiennymi zakresami obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności określanymi przez 

dyrektora szkoły dla poszczególnych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. 

 

ROZDZIAŁ  8 

Obowiązek szkolny. 

 

§ 34.  1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy  7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie 

dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

§ 35. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, 

które w danym roku kalendarzowym kończy  6 lat , jeżeli dziecko:  
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          1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej , albo 

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

przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz 

zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników 

publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

  2. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione                    

z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 

  3. Dokonując podziału na oddziały w klasach pierwszych dyrektor grupuje dzieci od 

najmłodszego i kolejno wg miesięcy urodzenia.   

  4. Na wniosek rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły 

dokonując podziału może odstąpić od zasady, o której mowa  w ust. 3.  Może to 

nastąpić w przypadkach: 

      1) gdy, w tym samym roku szkolnym przyjmowane jest rodzeństwo urodzone w 

różnych rocznikach; 

      2) dzieci są spokrewnione; 

      3) dzieci uczęszczały do tej samej grupy w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu; 

      4) konieczności planowania sprawnego i jak najkrótszego dowozu dzieci.; 

      5) gdy ułatwia to rodzicom odbiór dzieci ze szkoły. 

 

§ 36. Odroczenie obowiązku szkolnego. 

1. Odroczenie obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny dokonuje dyrektor 

publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. 

2. Odroczenie dokonuje się na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, 

w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. 

3. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie 

obowiązku szkolnego.  

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego obowiązek szkolny może być odroczony nie dłużej niż do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

5.  Odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie                            

o potrzebie kształcenia specjalnego dokonuje dyrektor szkoły , w obwodzie której dziecko 
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mieszka, na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 

7 lat. 

6. W przypadku potrzeby dalszego odroczenia obowiązku dla dziecka 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia rodzice są zobowiązani złożyć ponowny 

wniosek w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wnioski, o których mowa 

w ust.5 i 6 składa się nie później niż do 31 sierpnia.  

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5 i 6 rodzic jest zobowiązany dołączyć 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię , z której wynika potrzeba 

odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.  

 

 

ROZDZIAŁ 9 

Zasady rekrutacji do szkoły. 

§ 37. 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się: 

            1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia  

rodziców; 

            2) na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe  poza obwodem  szkoły w przypadku, 

gdy   szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

  2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest 

większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się na 

podstawie kryteriów określonych przez organ prowadzący.  

3. Szkoła przeprowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. 

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 

oraz klas pierwszych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach. 

§ 38. 1. Do Szkoły Podstawowej im. B. Linki w Dźwierzutach przyjmuje się „z urzędu” 

kandydatów zamieszkałych na terenie obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia do szkoły 

dziecka przez rodziców. 

2. Na wniosek rodziców  dziecko zamieszkałe poza obwodem, może zostać przyjęte do 

pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

3. Kryteria naboru na wolne miejsca dla dzieci  spoza obwodu określa organ prowadzący             

w terminie do końca stycznia.   
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4. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz wykaz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne 

kryteria określa organ prowadzący szkołę w terminie do końca stycznia.  

§ 39. 1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej. 

2 . Dyrektor szkoły ma prawo dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym 

zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.   

3. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb działania komisji rekrutacyjnej, a także 

zakres  oraz zakres uprawnień  i obowiązków członków komisji w postępowaniu 

rekrutacyjnym określa Regulamin Rekrutacji  zwany dalej „Regulaminem”. 

4. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb pracy komisji, określony w Regulaminie 

dotyczy także postępowania uzupełniającego tj. postępowania po przeprowadzonym 

postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami. 

 

§ 40. Tryb odbywania posiedzeń komisji rekrutacyjnej 

1. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej odbywają się w terminie rekrutacji, podawanym  

w każdym roku szkolnym do publicznej wiadomości. 

2. Przewodniczący Komisji jest uprawniony do zwoływania posiedzeń w trybie 

nadzwyczajnym. 

3.  Posiedzenie komisji rekrutacyjnej zwołuje, prowadzi i nadzoruje przewodniczący 

Komisji. 

4. Udział w posiedzeniach Komisji jest obowiązkowy dla wszystkich jej członków. 

5. Postanowienia komisji rekrutacyjnej są wiążące, jeżeli bierze w nich udział co najmniej 

2/3 składu komisji.  

6. Członkowie Komisji mają prawo do wglądu do wszystkich dokumentów związanych                     

z pracą Komisji tj. do złożonych wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami. 

7. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół z posiedzenia zawiera: datę, skład 

osobowy, ustalenia Komisji. Protokół podpisywany jest przez Przewodniczącego                    

i członków. 

8. Obsługę administracyjno-biurową komisji prowadzi sekretariat szkoły.   

 

§ 41. Zadania i uprawnienia komisji rekrutacyjnej 

1.  Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 
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     1) dokonanie merytorycznej oceny wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami; 

     2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego; 

     3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego, zgodnie  

z  wymogami art. 20 zc ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wywieszonej w widocznym 

miejscu w siedzibie placówki, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów 

uszeregowane w kolejności alfabetycznej; 

      4) podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, zgodnie 

z wymogami art. 20 zc ust. 4 ustawy o systemie oświaty; 

      5) w przypadku mniejszej liczby kandydatów na liście przyjętych podaje się liczbę 

wolnych miejsc; 

      6) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego; 

      7) sporządzanie, w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata, 

uzasadnień odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie odmowy przyjęcia zawiera: 

przyczyny odmowy, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia 

oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym; 

      8) w przypadku wolnych miejsc w placówce, przeprowadzenie w terminie do końca 

sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, uzupełniającego postępowania 

rekrutacyjnego według tych samych zasad, w przypadku wolnych miejsc w placówce 

2. Członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując 

się wyłącznie przepisami prawa. 

 § 42. Obowiązki członków komisji rekrutacyjnej 

1.  Do obowiązków członków Komisji należy w szczególności: 

      1) uczestniczenie we wszystkich posiedzeniach Komisji; 

      2) czynny udział w pracach Komisji; 

      3) wykonywanie poleceń Przewodniczącego; 

      4) zapoznanie się z przepisami regulującymi rekrutację do placówki; 

      5)ochrona danych osobowych kandydatów i rodziców kandydatów. 

§ 43. Obowiązki przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

1.  Do obowiązków przewodniczącego komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

       1) zapoznanie członków Komisji z regulacjami prawnymi naboru do szkoły; 

       2) opracowanie harmonogramu posiedzeń Komisji oraz porządku zebrań; 

       3) zawiadomienie członków Komisji o terminie i miejscu zebrań Komisji; 
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       4) dostarczenie na posiedzenie Komisji dokumentacji kandydatów do szkoły,                 

w oparciu o które Komisja przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne; 

       5) przewodniczenie zebraniu Komisji; 

       6) zapewnienie obsługi administracyjnej – dostęp do dokumentów, przepisów; 

zaopatrzenie w sprzęt biurowy i papier; 

       7) sprawdzenie treści protokołu oraz jego podpisanie; 

        8) przygotowanie informacji w formie wydruku papierowego, o których mowa              

w § 41ust. 1 pkt 3 -5; 

9) sporządzenie sprawozdania z przebiegu prac Komisji wraz z wnioskami do dalszej 

pracy. 

§ 44.  Porządek pracy komisji rekrutacyjnej. 

 1.  Komisja rekrutacyjnej pracuje według następującego porządku: 

        1) prace przygotowawcze polegają na: 

               a) sprawdzeniu pod względem formalnym złożonych wniosków, 

b) w przypadku braków formalnych wykluczenie ich z postępowania 

rekrutacyjnego. Do wniosku odrzuconego z powodu braków formalnych należy 

dołączyć opis wskazujący na braki, 

c) ustaleniu liczby kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły,  

a ubiegających się o przyjęcie do szkoły, 

d) ustaleniu listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 

e) sporządzenie cząstkowego protokołu z części wstępnej. Protokół powinien 

zawierać: liczbę wolnych miejsc w szkole, liczbę złożonych wniosków ogółem, 

wykaz  kandydatów do przyjęcia „z urzędu” tj. kandydatów zamieszkałych  

w obwodzie szkoły. Wykaz ten powinien być sporządzony w formie tabeli, zaś 

kandydaci zapisani w porządku alfabetycznym. 

 2) I etap postępowania rekrutacyjnego dotyczy wyłącznie wniosków rodziców    

kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły i polega na: 

a) przyjęciu „z urzędu” kandydatów z obwodu szkoły, 

 3) II etap postępowania rekrutacyjnego prowadzi się, gdy po przyjęciu wszystkich 

kandydatów z obwodu szkoła posiada wolne miejsca – rekrutację prowadzi się dla 

zamieszkałych poza obwodem: 

a) ustala się listę kandydatów z największą liczbą punktów, 

b) przygotowuje się listę kandydatów przyjętych i nieprzyjęty oraz liczbę 

punktów, która uprawniała do przyjęcia, 
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4) postępowanie uzupełniające  prowadzi się po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.  

2. Obowiązują takie same zasady postępowania uzupełniającego, jak opisane powyżej.       

3. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się do końca sierpnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny. 

   

     ROZDZIAŁ 10 

        Oddział przedszkolny 

§ 45. 1. W szkole tworzy się oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich. 

2.  Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

3.  Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego        

w roku kalendarzowym,  w którym dziecko kończy 6 lat. 

4.  Niespełnianie obowiązku  przedszkolnego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o systemie 

oświaty podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym                        

w administracji.   

5.  Niespełnianie obowiązku  przedszkolnego występuje wtedy, gdy dziecko podlegające 

obowiązkowi przedszkolnemu opuszcza bez usprawiedliwienia rodziców/prawnych 

opiekunów co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 6. Dyrektor szkoły zezwala, w formie decyzji, na wniosek rodziców na spełnienie     

obowiązku  przedszkolnego  poza przedszkolem. 

7.   Zezwolenie na  spełnianie obowiązku  przedszkolnego poza przedszkolem może być 

wydane w dowolnym czasie, w którym ten obowiązek ciąży. 

8.  Rodzice do wniosku o spełnianie obowiązku przedszkolnego poza przedszkolem jest 

zobowiązany dołączyć: 

1) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

2) oświadczenie ustawowych opiekunów o zapewnieniu dziecku warunków 

umożliwiających realizację podstawy programowej  wychowania przedszkolnego. 

9. Dyrektor szkoły może cofnąć zezwolenie na spełnianie obowiązku przedszkolnego na 

wniosek rodziców. 

§ 46. 1. W oddziale przedszkolnym przeprowadza się rekrutację do oddziału 

przedszkolnego  w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

3.  Do oddziału przedszkolnego dzieci, o których mowa w § 45 ust.  2 i 3 są przyjmowane: 

            1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia  

rodziców; 
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            2) na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe  poza obwodem  szkoły w przypadku, 

gdy oddział przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami. 

  2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest 

większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje oddział przedszkolny, kandydatów 

przyjmuje się na podstawie kryteriów określonych przez organ prowadzący.  

3. Kryteria naboru na wolne miejsca dla dzieci  spoza obwodu określa organ prowadzący             

w terminie do końca stycznia.   

4. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz wykaz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne 

kryteria określa organ prowadzący szkołę w terminie do końca stycznia.  

§ 47. 1. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przeprowadza komisja 

rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej. 

2. Tryb odbywania posiedzeń komisji rekrutacyjnej określa § 40. 

3. Zadania i uprawnienia komisji rekrutacyjnej określa § 41. 

4. Obowiązki członków komisji rekrutacyjnej określa § 42. 

5. Obowiązki przewodniczącego komisji rekrutacyjnej określa § 43. 

6. Porządek pracy komisji rekrutacyjnej określa  § 44. 

 

 

 

ROZDZIAŁ  11 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

 § 48.  Zadania nauczycieli. 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz 

odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów. 

2.  Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:  
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1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych 

przez szkołę; 

2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej 

wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  programu nauczania 

danego przedmiotu, wybór optymalnych  form organizacyjnych i metod nauczania w celu 

maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, 

motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i 

sadów, wybór odpowiedniego podręcznika   i poinformowanie o nim uczniów; 

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

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 

każdego człowieka; 

4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

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

5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych 

wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych 

(zgłaszanie  dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt 

szkolny; 

6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych,  a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

7)  prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na 

obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 

8) wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia,  

w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych 

zmian lub gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia; 

9) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia:  
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a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania  i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach                       

i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, 

szkołach   i oddziałach oraz w ośrodkach, 

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

orzeczenia, 

c) 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 - na podstawie tej 

opinii, 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a – c , który objęty jest 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o 

którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; 

e) posiadających opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 

określonych ćwiczeń na wychowaniu fizycznym. 

10) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i 

umiejętności    uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny; 

11) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w wewnątrzszkolnym systemie 

oceniania; 

12) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica; 

13) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami 

oceniania; 

14) informowanie rodziców o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach według 

formy ustalonej w  Wewnątrzszkolnych   zasadach  oceniania; 
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15) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. 

poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do 

udziału w konkursach, zawodach; 

16) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie 

możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą; 

17) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym; 

18) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 

19) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej, aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w 

lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w  konferencjach  metodycznych oraz innych formach 

doskonalenia   w  porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN; 

20) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 

organizowanych  przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole 

przedmiotowym, kole  zainteresowań lub innej  formie organizacyjnej; 

21) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę 

miedzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, 

punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć  oraz innych zapisów  K.p; 

22) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie 

prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów,  a także 

potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbyte zajęcia; 

23) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności 

osobistej  ucznia; 

24) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców; 

25) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 

26) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego 

programu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców, po uprzednim 

przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną; 
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3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest 

realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio  z uczniami 

lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego 

stanowiska; 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia 

opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów zgodnie z 

poleceniem dyrektora; 

3)   zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem  

i  doskonaleniem zawodowym. 

4. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych 

odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania wymienione w  

ust. 1  i 2. 

    

§ 49. Kompetencje i zadania pedagoga szkolnego: 

            1) w zakresie zadań ogólnowychowawczych: 

a) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole, 

          b) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich  

trudności w wychowaniu własnych dzieci, 

          c) współudział w opracowywaniu corocznego planu działań wychowawczych 

szkoły; 

             2) w zakresie profilaktyki wychowawczej: 

          a) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności 

w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego, 

          b) opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej 

opieki i troski wychowawczej,  

          c) rozpoznawanie sposobów spędzania wolnego czasu przez uczniów 

wymagających szczególnej opieki i troski wychowawczej, 

          d) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami 

sprawiającymi trudności wychowawcze, 

          e) współudział w opracowywaniu planu działań profilaktycznych; 

              3) w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej: 

            a) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych 

nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, 
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            b) udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle 

konfliktów rodzinnych, 

            c) udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach 

rówieśniczych. 

2. W celu realizacji zadań pedagog szkolny między innymi: 

1) posiada roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych, uwzględniający 

konkretne potrzeby opiekuńczo – wychowawcze szkoły i środowiska; 

2) zapewnia w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim 

zarówno uczniów, jak i ich rodziców; 

3) współpracuje na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, 

służbą zdrowia, Radą Rodziców, w rozwiązywaniu pojawiających się problemów 

opiekuńczo – wychowawczych; 

4) współdziała z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dźwierzutach, 

poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, sądami rodzinnymi, policją, 

ośrodkami pomocy rodzinie; 

5) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdanie dotyczące trudności 

wychowawczych występujących wśród uczniów szkoły oraz podjętych działań; 

       6) prowadzi następującą dokumentację: 

            a) dziennik pracy, w którym rejestruje się podjęte działania, 

            b) ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, 

            c) ewidencję uczniów z orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno – 

pedagogicznej; 

            d) szczegółowy zakres obowiązków pedagoga szkolnego ustala dyrektor. 

§ 50. 1. Praca dydaktyczno – wychowawcza nauczyciela – bibliotekarza realizowana jest 

poprzez: 

            1) udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki; 

      2) udział w realizacji programu dydaktyczno – wychowawczego szkoły 

(zaspokajanie potrzeb czytelniczych uczniów i pracowników szkoły); 

            3) realizację edukacji czytelniczej; 

      4)kształcenie umiejętności samodzielnych poszukiwań bibliograficznych 

oraz efektywnego wykorzystywania różnych źródeł informacji w procesie 

uczenia się; 

      5) kształtowanie kultury czytelniczej; 
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      6) współpracę z nauczycielami w celu gromadzenia i wykorzystania zbiorów 

bibliotecznych; 

      7) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania 

informacji; 

      8) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych 

zainteresowań i potrzeb; 

      9) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów w realizacji 

dydaktyczno-wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej 

uczniów  i przygotowywanie ich do samokształcenia. 

2. W zakres zadań organizacyjno-technicznych nauczyciela – bibliotekarza wchodzi: 

1) prowadzenie ewidencji zbiorów w oparciu o obowiązujące przepisy; 

2) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie techniczne i konserwacja 

zbiorów; 

3) selekcjonowanie zbiorów; 

4) tworzenie warsztatu informacyjnego; 

5) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, statystyki dziennej i okresowej, 

indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów; 

6) planowanie pracy: opracowanie rocznego, ramowego planu pracy biblioteki 

oraz terminarza zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych; 

7) składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki           

i oceny stanu czytelnictwa w szkole i obrotu używanymi podręcznikami; 

8) korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własnego 

warsztat pracy;  

9) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej związanej z gromadzeniem 

podręczników otrzymanych z dotacji MEN i ich wypożyczeniami;  

10) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażanie i estetykę biblioteki;  

11) gromadzenie zbiorów – zgodnie z profilem programowym i potrzebami 

czytelników; 

Szkolna świetlica. 

§ 51. 1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają dłużej w szkole 

ze względu na: 

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców; 

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia 

opieki uczniom. 
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 2. Liczba uczniów  w grupie świetlicowej nie może przekroczyć 25 osób. 

 3.  Zajęcia świetlicowe dostosowuje się do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów,           

a także ich możliwości psychofizycznych. Wyposażenie świetlicy oraz organizacja czasu 

pozwala na odrabianie lekcji oraz rozwój fizyczny uczniów.  

4. Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne. 

5. Świetlica jest organizowana w wypadku przydziału przez organ prowadzący szkołę 

środków finansowych na jej działalność. 

6. Świetlica realizuje swoje zadania wg opiekuńczego, wychowawczego, dydaktycznego                 

i profilaktycznego planu pracy szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym 

i tygodniowego rozkładu zajęć.  

7. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym 

przez dyrektora szkoły. 

8. Nauczyciel świetlicy prowadzi dokumentację dotyczącą działalności świetlicy. 

9. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa regulamin świetlicy. 

Regulamin świetlicy nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły; 

10. Do zadań świetlicy należy: 

     1) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły; 

     2) upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie 

nawyków higieny; 

     3) przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym; 

     4) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

     5) wyrabianie u uczniów samodzielności; 

     6) stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze; 

     7) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji. 

 

 

            Zadania wychowawców klas. 

§ 52. 1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad 

uczniami,  a w szczególności:   

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

oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2)  inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3)  podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 
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2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:  

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków 

rodzinnych  i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań; 

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz 

indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków; 

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

4) udział w pracach Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój 

fizyczny        i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i 

zaufania; 

6) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu 

konfliktów z rówieśnikami; 

7) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, 

niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce; 

8) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich                    

do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą; 

9)  realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy; 

10)  czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad 

wymiarem   i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania          

w domu; 

11)  utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi                     

w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec 

uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce; 

12)  rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik 

uczenia się;  

13)  wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania 

trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do 

prawidłowego   i efektywnego organizowania sobie pracy; 

14)  systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: 

zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak  

i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie  

z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn 

niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do 

dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym 
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uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez 

wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek        i pomocy tym, którzy 

(z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych  

i mają trudności  w uzupełnieniu materiału; 

15)  wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania 

właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy 

uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie 

atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, 

kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, 

odpowiedzialności za ład, czystość, estetykę klas, pomieszczeń i terenu szkoły,  

rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich; 

16)  podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie 

czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej 

wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą  aktywnością, rozwijanie zainteresowań            

i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu szkoły, konkursach, 

olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach; 

17)  tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości              

i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, 

rajdów;  

18)  unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów; 

19) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie 

pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania 

się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań 

na rzecz spraw  i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, 

artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru; 

20) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan 

higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole         

i poza szkołą; 

21)  współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami uczniów w sprawach ich zdrowia, 

organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom; 

22)  udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych 

sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji          

z wnioskami  o udzielenie pomocy.  
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       3.  W zakresie organizacji pomocy  psychologiczno – pedagogicznej uczniom powierzonej  

klasy  do obowiązków wychowawcy należy:  

              1) przeanalizowanie dostarczonych przez rodziców orzeczeń z poradni 

psychologiczno – pedagogicznej i wszczęcie postępowania zgodnie z procedurą 

określoną w „Systemie pomocy  psychologiczno - pedagogicznej oraz  wspierania uczniów  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach;  

               2) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i wstępne 

zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów;  

               3) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych uczniów;  

               4) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia         

i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań 

ucznia        i jego relacji z innymi,  analizę zauważonych postępów w rozwoju 

dziecka związanych       z edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi w relację 

z uczniem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji 

dzieje. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, 

dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów 

dziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez 

specjalistów i do pogłębionej diagnozy;  

                5) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą 

nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;  

                 6) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, wszczęcie postępowania zgodnie z zapisami Systemu pomocy  

psychologiczno - pedagogicznej oraz    wspierania uczniów  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego       

w Dźwierzutach;  

                 7) złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi – w  ramach form pomocy 

możliwych  do uruchomienia w szkole;  

                 8) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. 

Pismo wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor 

szkoły lub upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma wychodzącego na 

zewnątrz wychowawca jest obowiązany zachować zasady obowiązujące w Instrukcji 

kancelaryjnej; 

                 9) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;  
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                10) informowanie rodziców i innych nauczycieli  o efektywności pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej   i postępach ucznia;  

                 11) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;  

                12) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie 

organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie 

z zapisami  w Statucie szkoły;  

                13) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu 

ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych                            

i psychologicznych oraz dokonania ewaluacji  w trakcie i ewaluacji  na zakończenie;  

                14) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze 

emocjonalnej  i behawioralnej;  

                15) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych                          

z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji 

pomocowych. 

4. Nauczyciel pełniący funkcję wychowawcy zobowiązany jest również do:  

1) informowania na początku każdego roku szkolnego uczniów i ich rodziców            

o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) informowania rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania  

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych poszczególnych przedmiotów; 

3) wystawienia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w ustalonym           

w Statucie szkoły terminie i poinformowania uczniów i ich rodziców                       

o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania                            

i z poszczególnych zajęć edukacyjnych; 

4) informowania uczniów i ich rodziców o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z  zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

5. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii 

ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród                 

i udzielania kar, ma prawo ustanowić przy współpracy z Oddziałową Radą Rodziców 

własne formy nagradzania    i motywowania wychowanków, byle nie były sprzeczne ze 

Statutem szkoły. 

6. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych 

dotyczących klas:  

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen i inną wymaganą dokumentację; 
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2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy; 

3) wypisuje świadectwa szkolne;  

4) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami 

władz szkolnych,  poleceniami  dyrektora  szkoły oraz uchwałami Rady 

Pedagogicznej.   

7. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z : 

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

8. Nauczyciel wychowawca może być odwołany z funkcji przez dyrektora szkoły 

w następujących przypadkach: 

        1) na pisemny umotywowany wniosek 3/4 rodziców podpisanych imieniem                           

i nazwiskiem dyrektor szkoły po rozpatrzeniu jego zasadności może zmienić 

wychowawcę oddziału w trakcie roku szkolnego; 

        2) na uzasadniony wniosek nauczyciela wychowawcy; 

        3) w przypadku niewywiązywania się nauczyciela z obowiązków wychowawcy. 

 
           Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom. 

 

 § 53. 1.  Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad 

którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia 

odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez 

dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:  

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu 

podlegającym jego nadzorowi; 

2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań 

odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować                   

na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania ( agresywne 

postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety 

okienne      i inne). Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, 

jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, 

które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru; 
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3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania 

drzwi do sal lekcyjnych; 

4) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek         

i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji; 

5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia        

do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych; 

6) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw; 

7) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły; 

8) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku              

i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia 

dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku. 

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa                       

i poinformowania o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora; 

5. Szczegółowe zasady pełnienia dyżurów zawarte są Regulaminie dyżurów, obowiązującym       

w szkole. 

6. Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa zawarte są w Zasadach 

sprawowania opieki nad uczniami i wychowankami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dźwierzutach. 

7. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek 

organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek, obowiązujący w szkole. 

8. Opiekun pracowni opracowuje jej regulamin i na początku roku szkolnego zapoznaje z nim 

uczniów. 

9. Szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, obowiązana jest podejmować działania 

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

prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie 

zabezpieczające. 

10. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom 

biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po 

zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony 

indywidualnej. 

11. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia                      

z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni 

się w czasie zajęć.  

12. Nauczyciel jest zobowiązany do zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć 

przy urządzeniach technicznych  z zasadami i metodami pracy zapewniającymi 
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bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. 

Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się prze prowadzącego 

zajęcia, iż urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki 

środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.   

13. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania                 

i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw 

międzylekcyjnych.  

14. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego              

w szkole. 

§ 54. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracji             

i obsługi.  

2. Pracownicy niepedagogiczni mają prawo m.in. do: 

     1) uczestniczenia w procesie wychowawczym szkoły; 

     2) reagowania na zachowanie ucznia lub innego członka społeczności szkolnej 

w sposób adekwatny do sytuacji; 

     3) zgłaszania dyrektorowi szkoły i innym organom szkoły, a także nauczycielom 

i wychowawcom klas wniosków, opinii i skarg dotyczących szkoły i uczniów. 

2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracownika określają odrębne przepisy. 

§ 55. 1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie.  

2. Ocena nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po 

upływie roku od dokonania poprzedniej oceny lub oceny dorobku zawodowego.  

3. Ocena nauczyciela może być dokonana z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: 

1) nauczyciela; 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3) organu prowadzącego szkołę; 

4) Rady Rodziców. 

4. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala,  

z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor 

szkoły: 

1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – po zapoznaniu się          

z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii 

Rady Rodziców; 

2) w przypadku nauczyciela mianowanego – po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. 

5. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania 



 

60 

 

zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Brak opinii nie 

wstrzymuje postępowania w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela. 

6. Nauczyciel odpowiada materialnie za powierzone mu mienie szkoły. 

                                     Zespoły pracujące w szkole i zasady ich pracy. 

§ 56. 1. W szkole działają zespoły nauczycielskie: przedmiotowe, klasowe i problemowo – 

zadaniowe. 

2. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danego przedmiotu lub kilku przedmiotów 

pokrewnych. Pracami zespołu kieruje jego przewodniczący, który jest wybierany przez 

członków zespołu lub wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

3. Zadania zespołu przedmiotowego: 

    1) ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór 

podręczników; 

    2) zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich 

jak: wystawy, konkursy, inscenizacje, wycieczki; 

    3) ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów 

porównawczych oraz opracowanie ich wyników; 

    4) opiniowanie szkolnych programów nauczania; 

    5) opracowanie planu działań zespołu do końca września i przekazanie go dyrektorowi 

szkoły; 

    6) dokumentowanie prac zespołu. 

2. Zespoły problemowe i zadaniowe powołane w razie zaistniałych potrzeb przez 

dyrektora. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany przez zespół lub dyrektora. 

Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu 

opracowanie poszczególnych zadań. 

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

1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie    w miarę potrzeb;  

2) opracowywanie narzędzi pomiaru dydaktycznego; 

3) organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego początkującym nauczycielom. 

 

 

 



 

61 

 

ROZDZIAŁ 12 

 

     § 57. Organizacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej  uczniom. 

 

        1. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom: 

1) posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

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

orzeczenia; 

3) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa       

w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest 

zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej 

pracy z uczniem. 

 2. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, 

która polega na obserwacji zachowań,  obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi 

ludźmi, analizują  postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, 

analizują wytwory ucznia, opinie z poradni.  Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele 

wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia.  

  3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu  ze względu na potrzeby rozwojowe 

lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno–

pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej 

pomocy w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy. 

  4. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym  z 

uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę.  Wychowawca klasy  przekazuje 

informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, a jeśli 

termin planowanego zebrania jest odległy – otrzymany  komunikat zapisuje    w dzienniku 

lekcyjnym/Dzienniku Wychowawcy. 

   5. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana ustnie lub 

pisemnie.  
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    6.  W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną 

formę pomocy psychologiczno–pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia 

rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli 

uczących w klasie.  

    7. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli                   

w oddziale  w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii 

nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form 

pracy  z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. 

Informację  o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca 

przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

    8. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od 

poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno–

pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi 

szkoły. 

    9.  Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje                   

z rodzicami ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole. 

   10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno–

pedagogicznej ustala dyrektor szkoły.  

   11. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane 

niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy wpisuje 

powyższą informację w Dzienniku Wychowawcy lub  listownie przekazuje na spotkaniu 

z rodzicem, zaś rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji.  

  12. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej 

swojemu dziecku. 

  13.  Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych                        

z organizacji i świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim 

wychowankom. 

 

          § 58. 1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie 

wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii                                 

i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.  

   2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej 

składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp.  
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   3. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami  

i uzdolnieniami uczniów. 

   4. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych 

przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny 

tok nauki lub indywidualny program nauki. 

     5. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju 

uzdolnień  i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną 

opieką nauczyciela. 

     § 59. 1. W szkole powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie          

o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany 

dalej Zespołem  

 2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, 

pedagog szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.  

  3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje wychowawca 

oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.  

  4.  W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: 

1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub 

inny specjalista.  

  5. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są 

zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie        

o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku 

braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu 

przez rodziców nie może uczestniczyć w pracach zespołu. 

   6. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje 

indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. 

Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną.    

  7. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia                          

o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki 

został opracowany poprzedni program.  

  8. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera: 
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1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu 

nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia wraz z określeniem   metod i formy pracy z uczniem; 

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia                  

z uczniem, z tym, że  w przypadku: 

a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, 

b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze 

resocjalizacyjnym, 

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań                 

o charakterze socjoterapeutycznym, 

3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

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

przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;  

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres 

współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,  

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia 

odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia; 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań,                          

o których mowa w  § 59 ust. 8 pkt 1 i 5.                                                                               

 9. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu 

edukacyjno – terapeutycznego oraz dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia oraz na własny wniosek otrzymać kopię programu.                             

W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są 

niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej   o ustalonych dla dziecka formach, okresie 

udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których 

poszczególne formy będą realizowane. 

 10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –

pedagogicznej ustala dyrektor szkoły.  

 11. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny 

program edukacyjno – terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do 
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zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu 

w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.       

§ 60. 1. Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów                                        

i      świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom należy: 

1) prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów; 

2) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy; 

3) świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;  

4) dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do  indywidualnych potrzeb 

rozwojowych   i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:   

a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie 

tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów 

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci   

i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie                          

w przedszkolach, szkołach  i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych 

albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania      

i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 

społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach; 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie 

tego orzeczenia; 

c) 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 - na 

podstawie tej opinii; 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 4 lit a – c, który 

objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie 

rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 

nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach  i placówkach. 

Sposób dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 

nauczyciel odnotowuje w opracowanych wymaganiach edukacyjnych dla oddziału /grupy.  

5) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia; 
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6) dostosowywanie metod pracy do sposobów uczenia się ucznia;  

7) udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy; 

8) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy; 

9) współdziałanie  z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania                                      

i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania 

postępów ucznia; 

10) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze 

emocjonalnej i behawioralnej; 

11) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 

zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych; 

12) stosowanie oceniania wspierającego ucznia. 

13) realizowanie zajęć z zakresu pracy z uczniem mającym trudności w nauce i uczniom 

zdolnym, zgodnie z poleceniem dyrektora.  

 

ROZDZIAŁ 13 

Nauczanie indywidualne. 

§ 61. 1. Uczniom i dzieciom przyjętym do oddziału przedszkolnego zorganizowanym w 

szkole, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym 

stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, obejmuje się 

indywidualnym nauczaniem lub odpowiednio indywidualnym obowiązkowym rocznym 

przygotowaniem przedszkolny. 

2. Indywidualne nauczanie lub indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie 

przedszkolne organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców  i na podstawie orzeczenia 

wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w 

tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób 

zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków 

realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno–pedagogicznej. 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciela poszczególnych przedmiotów. 

Zajęcia przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego 

nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć. 

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć 

indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innej 

szkole. 

5. Zajęcia indywidualnego nauczania (przygotowania przedszkolnego) prowadzi się             

w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym. 
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6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane 

odpowiednio: 

    1) z oddziałem szkolnym albo; 

    2) indywidualnie, w odrębnym pomieszczeniu szkoły, w zakresie określonym                           

w orzeczeniu w odniesieniu do ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły. 

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia 

ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania 

danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia. 

8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania (przygotowania 

przedszkolnego), dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści 

wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego (wychowania 

przedszkolnego), stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w 

których zajęcia są realizowane.  

9. Na podstawie orzeczenia dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć 

indywidualnego nauczania (przygotowania przedszkolnego) oraz formy i zakres pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej.  

10. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego 

bezpośrednio       z uczniem  wynosi  dla uczniów klas I-III – od 6 do 8 godzin, dla 

uczniów klas IV-VI – od 8 do 10 godzin. 

11. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 10,  realizuje się w ciągu co najmniej 

2 dni w klasach I-III i co najmniej 3 dni w klasach IV-VI. 

12. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego 

osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając 

zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy 

uczestniczenia  w życiu szkoły.  

 

ROZDZIAŁ 14 

Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki. 

§ 62. 1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację 

indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem. Uczeń ubiegający się o ITN 

powinien wykazać się: 
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              1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich 

przedmiotów; 

              2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec 

roku/półrocza. 

2. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego 

szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki. 

3. Zezwolenie na indywidualny program nauki  lub tok nauki może być udzielone  po 

upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej 

klasyfikacji. 

4. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy. 

5. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania          

z zakresu dwóch  lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego 

roku szkolnego. 

6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:   

1) uczeń  za zgodą rodziców; 

2) rodzice  ucznia; 

3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których 

dotyczy wniosek – za zgodą rodziców. 

7. Wniosek składa się do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który 

dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach                      

i osiągnięciach ucznia. 

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje 

program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą. 

9. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel 

prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, 

psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń. 

10 Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 8, dyrektor szkoły zasięga opinii Rady 

Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

11. Dyrektor  zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej, w przypadku pozytywnej 

opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno – 

pedagogicznej. 



 

69 

 

12. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku 

szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymagana jest pozytywna 

opinia organu nadzoru pedagogicznego. 

13. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny. 

14. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby 

pracować. 

15. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – 

opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin 

konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie. 

16. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy 

lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole 

wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie. 

17. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN: 

1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie 

konsultacji indywidualnych; 

2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału 

obowiązującego wszystkich uczniów  w danym semestrze lub roku szkolnym na 

ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie  tylko               

w zajęciach indywidualnych  z nauczycielem. 

18.  Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 

godziny co dwa tygodnie. 

19. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania. 

20. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, 

przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem. 

21. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego 

egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą. 

22.  Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia. 

23. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN. 

24. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, 

należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację                

o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w 

rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”. 
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Rozdział 15 

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 

 

       § 63. 1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej                                     

i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację - Dziennik Wychowawcy klasy 

3. Dziennik Wychowawcy klasy zakłada się dla każdego oddziału.  Za jego 

prowadzenie odpowiada wychowawca klasy. W Dzienniku Wychowawcy klasy mają 

prawo dokonywać wpisu nauczyciele prowadzący zajęcia w całym oddziale lub grupach. 

4. Dziennik Wychowawcy klasy zawiera: 

1) listę uczniów w oddziale; 

2) plan pracy wychowawczej na I i II półrocze; 

3) sprawozdania wychowawcy z realizacji programu wychowawczego                              

w poszczególnych okresach szkolnych; 

4) życzenie rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletnich uczniów o organizację 

nauki religii/etyki; 

5) sprzeciw lub jego brak na uczestnictwo w zajęciach z wychowania do życia                 

w rodzinie; 

6) zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia; 

7) zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na udział w zajęciach wyrównawczych, 

socjoterapeutycznych oraz innych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

organizowanej przez szkołę; 

8) tematykę zebrań z rodzicami; 

9) listę obecności rodziców na zebraniach; 

10) kontakty indywidualne z rodzicami; 

11) karty informacyjne o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów; 

12) karty samooceny zachowania ucznia; 

13) karty proponowanych ocen zachowania przez nauczycieli i samorząd klasowy. 

5. Dziennik Wychowawcy przetrzymywany jest w pokoju nauczycielskim, wraz            

z dziennikiem lekcyjnym oddziału.  

6. Dziennik Wychowawcy podlega archiwizacji wg zasad dla grupy B – 5. 

7. Dziennik zajęć pozalekcyjnych do dokumentowania realizacji godzin wg art.42 

ust. 2 pkt 2  prowadzi każdy nauczyciel zatrudniony w szkole.   

8. Dziennik , o którym mowa w ust. 7 zawiera: 

1) imię i nazwisko nauczyciela; 
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2) wykaz zrealizowanych godzin w półroczu; 

3) wykaz uczni ów; 

4) listę obecności uczniów; 

5) tematykę poszczególnych zajęć. 

9. Dziennik Wychowawcy i Dziennik Zajęć wg. art. 42 KN są własnością szkoły.  
 

 

      ROZDZIAŁ 16 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania. 

§ 64. Ilekroć będzie mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to 

rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej,          

o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach 

sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze 

specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego. 

 1. Ocenianiu podlegają: 

    1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

    2) zachowanie ucznia; 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

3. 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.  

 
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie 

szkoły. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

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

o postępach w tym zakresie; 
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    2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć; 

     3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

     5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

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

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

      7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

     1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                               

i dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań 

wobec uczniów objętych  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole; 

     2) ustalanie kryteriów zachowania; 

     3) ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w  formach  przyjętych w szkole; 

     4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i  dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według ustalonej skali;  

     5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;  

     6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  

klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

     7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce oraz zasad wglądu do 

dokumentacji oceniania  i pisemnych prac uczniów; 

7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe 

postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą.  

8. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.  

§ 65. 1. W  ocenianiu obowiązują zasady:  

            1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców; 

            2) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco                    

i rytmicznie. ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;                                                   
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            3) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice  znają kryteria oceniania, zakres 

materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;  

           4) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 

           5) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć 

zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen; 

           6)  zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji  

 w oparciu o okresową ewaluację. 

                               Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów. 

§ 66. 1.Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców  

(prawnych opiekunów) o:  

            1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  

śródrocznych  i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych                        

i dodatkowych  zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego  programu 

nauczania; 

            2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

            3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny   

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

rodziców o: 

    1) warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania; 

    2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są : 

    1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu; 

    2) w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy – dostęp                 

w godzinach pracy wychowawcy i wyznaczonych godzinach przeznaczonych na 

konsultacje dla rodziców; 

   3) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą. 

4. W trakcie całego roku szkolnego, nauczyciel przed rozpoczętym nowym działem 

kształcenia, przekazuje uczniowi wydruk komputerowy z wykazem umiejętności i wiedzy 

podlegających ocenianiu w bieżącej pracy oraz na testach sprawdzających stopień 

opanowania wiedzy lub umiejętności z tego zakresu materiału.  

                                                    

 



 

74 

 

      Rodzaje ocen szkolnych. 

 § 67.  1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 

               1) bieżące; 

               2) klasyfikacyjne: 

                   a) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku 

szkolnego, 

      b) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. 

Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku 

kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub 

sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na 

podstawie wyników olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania 

oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna 

w klasie programowo najwyższej.  

     Jawność ocen. 

 § 68. 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

 2. Każda ocena otrzymana przez ucznia polega wpisowi do dziennika lekcyjnego oraz 

może być na prośbę ucznia wpisana do zeszytu ucznia. 

 3.  Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania 

wiadomości      i umiejętności uczniów  przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach 

dydaktycznych. 

4. Rodzice mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci na najbliższym po 

sprawdzianie dyżurze nauczycieli i do ustnego uzasadnienia otrzymanej przez ucznia oceny. 

                                                      Uzasadnianie ocen. 

    § 69. 1. Nauczyciel uzasadnia każdą ocenę szkolną ustnie w obecności klasy, wskazując 

dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje 

zalecenia do poprawy.                                                                                                                      

2. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców  do dyrektora szkoły udostępnia się do 

wglądu  prace pisemne ucznia wraz z pisemnym uzasadnieniem nauczyciela. 

3. Dyrektor szkoły udostępnia do wglądu prace pisemne ucznia w terminie dwóch tygodni 

od wpłynięcia wniosku. 

 § 70. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, 

muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

tych zajęć,  a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału   
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w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 

kultury fizycznej.     

   § 71. 1. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są: 

            1) prace pisemne : 

a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich  tematów realizowanych 

na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach, nie musi być zapowiadana, 

b) praca klasowa (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię 

materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej dwutygodniowym 

wyprzedzeniem  i poprzedzony lekcją powtórzeniową. Termin winien być 

odnotowany  w dzienniku lekcyjnym, 

c)  sprawdzian dotyczący materiału kilku lekcji lub jednego działu określonego 

przez     nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i wpisem 

terminu do dziennika bez konieczności przeprowadzenia lekcji 

powtórzeniowej, 

       2) praca i aktywność na lekcji; 

 3) odpowiedź ustna; 

 4) praca domowa; 

 5) prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji; 

             6) twórcze rozwiązywanie problemów. 

2. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować  pracę z uczniem, w szczególności 

poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie pisemnej opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej lub innej  poradni specjalistycznej.    

   

Skala ocen z zajęć edukacyjnych. 

  § 72. 1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne ustala się                 

w stopniach według skali: 

            1) stopień celujący – 6; 

            2) stopień bardzo dobry – 5; 

            3) stopień dobry – 4; 

            4) stopień dostateczny – 3; 

5) stopień dopuszczający – 2; 

6) stopień niedostateczny – 1. 
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2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie 

klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza 

się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst. 

3. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:  

     1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy                     

i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a ponadto: 

         a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

         b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów  

teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe,  

          c) rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania, 

          d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach  

sportowych  i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią) ; 

      2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności 

określone na poziomie wymagań dopełniającym, czyli:  

     a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie,  

           b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy  teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,  

           c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań 

problemów w nowych sytuacjach; 

     3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, 

czyli:  

           a) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności, 

           b) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne; 

    4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań 

podstawowych, czyli opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, 

użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na 

wyższym poziomie; 

    5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań 

koniecznych, czyli:  

          a) opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z lekcji, 

    b) rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne  i praktyczne; 
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    6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań 

koniecznych.  

                  Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

§ 73. 1.  Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:  

            1) prace pisemne:  

                 a)  praca klasowa, czyli zapowiedziana z co najmniej dwutygodniowym    

wyprzedzeniem    pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez 

nauczyciela większy zakres materiału i poprzedzona lekcją powtórzeniową, 

       b) sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres 

materiału trwająca nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne,  

 c) kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej 

z 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana,  

                 d) referaty,  

 e) zadania domowe, 

           2) wypowiedzi ustne:  

a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,  

b) wystąpienia (prezentacje),   

           3) sprawdziany praktyczne,   

           4)  wyniki pracy w grupach,  

            5) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki,  

prezentacje  Power Point, plakaty, itp.,  

            6) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, zawodach,  

             7) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, 

przyrządów, długopisu itp.).  

2. Przyjmuje się następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych           

w wymiarze tygodniowym: 

1) jedna godzina tygodniowo- minimum 3 oceny; 

2) dwie godziny tygodniowo- minimum 4  oceny; 

3) trzy godziny tygodniowo- minimum 5 ocen; 

     4) cztery i więcej godziny tygodniowo- minimum 6 ocen. 

3. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania 

punktów na ocenę:  

           1) poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny;  
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 2) 30% - 49% - dopuszczający;  

 3) 50% - 74% - dostateczny;  

 4) 75% - 89% - dobry;  

            5) 90% - 99% - bardzo dobry;   

 6) 100%  i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) – celujący. 

4. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel 

stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:  

 1) poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny;  

 2) 20% - 39% - dopuszczający;  

 3) 40% - 54% - dostateczny; 

 4) 55% - 70% - dobry;  

            5) 71% - 89% - bardzo dobry;   

 6) 90% - 100% - celujący.  

5. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do 

formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz 

wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.  

6. Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów 

przekładane.  

7. Każdą pracę klasową i sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym                       

z nauczycielem – nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty pracy klasowej lub 

powrotu do szkoły po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia 

w ustalonym terminie uczeń pisze pracę klasową po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega 

na pisaniu pracy klasowej o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych 

nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległej pracy klasowej.  

8. Brak zaliczenia pracy klasowej i sprawdzianu nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę 

ocen kółko. Po upływie dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku lub 

powrotu ucznia po dłuższej nieobecności do szkoły, nauczyciel wpisuje w miejsce kółka 

ocenę ndst. 

9. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny 

ndst.  

10. Ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa 

odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst. 

11. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym: 

     1) np – uczeń nieprzygotowany; 
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     2) bz – brak zadania; 

     3) O – uczeń nie pisał pracy pisemnej . 

12. Uczeń może poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub w 

terminie ustalonym przez nauczyciela.  

13. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania 

sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej.  

14. Nauczyciel określa w Przedmiotowym Systemie Oceniania zasady poprawiania ocen               

z przedmiotu, którego uczy.  

15. Uczniowi przysługuje co najmniej jedno w ciągu półrocza „nieprzygotowanie” (np)        

i „brak zadania” (bz) bez podania przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się 

zapowiedziane kartkówki, sprawdziany i prace klasowe. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie 

(np)  i  brak zadania (bz) na początku lekcji. Szczegółowe zasady określają Przedmiotowe 

Systemy Oceniania.  

16. W tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż dwa sprawdziany, a w jednym dniu więcej 

niż jeden sprawdzian. 

17. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów w 

terminie do 2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu 

prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach 

świąt, ferii. 

18. Ocenę okresową ucznia wystawia się na podstawie co najmniej trzech sposobów 

sprawdzania osiągnięć.    

                                  Ocenianie zachowania      

  § 74. 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, 

nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych. Wychowawca oddziału ustala ocenę zachowania ucznia po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale, uczniów danego oddziału oraz 

ocenianego ucznia. Opinie wymienionych podmiotów rejestruje się w dzienniku.  

2. Klasyfikacyjne oceny zachowania ustala się według skali: 

1)  wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 
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3. Nauczyciel  uzasadnia ustaloną ocenę zachowania ustnie w obecności klasy, wskazując 

dobre strony, właściwe zachowanie, braki, niewłaściwe zachowanie, przekazuje zalecenia 

do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do wniesienia prośby o wpisanie 

uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia najpóźniej                

w terminie dwóch dni od daty jej skierowania. 

4. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają  prawo do uzyskania dodatkowego 

uzasadnienia oceny, o której mowa w ust. 3. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel 

przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie w czasie konsultacji w wyznaczonych 

godzinach i dniach tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicem. 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.                   

W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Dyrektor Szkoły 

powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów;  w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzą:  

       1) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 

       2) wychowawca klasy; 

       3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie; 

       4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

       5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

  6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 
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7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie 

może być niższa od oceny przewidywanej przez wychowawcę. 

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

     1)  skład komisji; 

     2) termin posiedzenia komisji; 

     3) wynik głosowania; 

     4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

9. Protokół, o którym mowa w ust. 8 stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

                                    Klasyfikacja śródroczna i roczna  

§ 75. 1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w roku przed feriami 

zimowymi lub  w ostatnim dniu stycznia, jeżeli ferie zimowe zaczynają się w lutym.  

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia   z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania 

ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych                     

i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych, określonych                 

w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

4. Oceny klasyfikacyjne roczne i śródroczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

5. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną stopni cząstkowych. 

6. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów 

danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

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

zachowania. 

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły 

z zastrzeżeniem ust. 10. 

9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń 

lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii  poradni psychologiczno - 
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pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

10. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych                 

i zachowania są ocenami opisowymi. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia  ogólnego dla I etapu 

edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane                    

z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

11. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III i IV – VI, polega na podsumowaniu jego 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,      

z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na 

podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych               

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

12. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi. 

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

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

14. Ocena roczna uwzględnia ocenę z pierwszego i drugiego półrocza. 

15 . Przewidywane oceny roczne wpisuje się do dziennika   w dodatkowej rubryce. 

16. W terminie do 7 czerwca nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 

wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego 

rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania. Informowanie uczniów odbywa się w  obecności całej 

społeczności klasowej.  

17. Wychowawca klasy informuje rodziców o przewidywanych ocenach rocznych 

klasyfikacyjnych formie: 

      1) na zebraniu rodziców;  

      2) w przypadku braku kontaktu z rodzicem lub jego nieobecności na zebraniu poprzez 

wysłanie listu poleconego na wskazany w dzienniku lekcyjnym adres zamieszkania 

rodziców. 

18.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 
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niezgodnie  z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  Zastrzeżenia mogą 

być zgłoszone       w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych.  

Promocja, egzamin  klasyfikacyjny, poprawkowy i sprawdzający, procedury 

uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych  ocen klasyfikacyjnych. 

§ 76. 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo 

wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

Promocja. 

§ 77. 1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,                   

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I – III, na wniosek wychowawcy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców 

ucznia. 

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

wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców Rada Pedagogiczna może postanowić     

o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku 

szkolnego. 

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

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej                 

z zastrzeżeniem ust. 5 oraz § 75 ust. 10. 

5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w 

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

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

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

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej           

z wyróżnieniem. 

7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą  roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który 

tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 
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uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

8. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 4, nie uzyskuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 5. 

9. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą 

składają się roczne oceny klasyfikacyjne  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w 

klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych,                 

z uwzględnieniem ust. 7, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od 

oceny. 

17. W wyniku klasyfikacji śródrocznej Rada Pedagogiczna przyznaje w klasach IV-VI tytuł 

prymusa klasy i prymusa szkoły. Prymusem klasy zostaje uczeń, który uzyskał najwyższą 

średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania. Prymusem szkoły zostaje uczeń, który uzyskał najwyższą średnią ocen                      

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i wzorową ocenę zachowania. 

18. W wyniku rocznej klasyfikacji Rada Pedagogiczna przyznaje tytuł prymusa klasy              

i prymusa szkoły na warunkach określonych w ust. 19, z zastrzeżeniem, że w przypadku 

ucznia klasy szóstej średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest średnią ocen 

uzyskanych w wyniku klasyfikacji końcowej. 

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć 

edukacyjnych. 

§ 78. 1.  Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden  

stopień  i  tylko  w  przypadku  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  

cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub od niej wyższa.  

2.. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne 

przepisy (§ 72 ust. 3  pkt 1 Statutu Szkoły). 

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem 

długotrwałej  choroby);  

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i 

prac pisemnych;  

4) uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych  

(wyższych  niż    ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;  
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5) skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym  –  

konsultacji  indywidualnych.   

4. Podanie o umożliwienie podwyższenia przewidywanych ocen, składają rodzice ucznia 

lub uczeń do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od wystawienia przewidywanych ocen.      

W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych  w  punkcie  3.  

prośba  o umożliwienie podwyższenia przewidywanych ocen zostaje odrzucona.  

5. Dyrektor wyznacza termin i powołuje komisję w przypadku wpłynięcia podania,             

o którym mowa w ust. 4 i o ile są spełnione wszystkie warunki wymienione w punkcie 3.   

W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor lub jego zastępca jako przewodniczący; 

2) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych; 

3) wychowawca lub inny nauczyciel w przypadku, gdy wychowawca jest jednocześnie 

nauczycielem przedmiotu, z którego będzie egzamin. 

6. Z prac komisji, o której mowa w ust. 5, sporządza się protokół zawierający                    

w szczególności: 

1)  skład komisji; 

2) termin podjętej przez ucznia próby uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych; 

3) uzyskany przez ucznia wynik. 

7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia.  

8. W razie nieuzyskania przez ucznia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

wyższej niż przewidywana  w wyniku podjętej próby, o której mowa w ust. 1 lub w razie 

nieobecności ucznia na egzaminie ponowna próba uczniowi nie przysługuje. 

9. W wyniku egzaminu, o którym mowa w ust. 1, uczeń nie może otrzymać oceny niższej 

niż przewidywana. 

10. Egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, 

informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

11. Uczeń ma możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

12. Podanie o umożliwienie podwyższenia oceny, o której mowa  w ustępie 11, składają 

rodzice ucznia  lub uczeń do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od wystawienia 

przewidywanych ocen zachowania. 



 

86 

 

13. W przypadku wpłynięcia podania, o którym mowa w ust. 12, dyrektor zleca 

wychowawcy zainteresowanego ucznia ponowne zebranie opinii na jego temat od uczniów 

z jego klasy, nauczycieli, a także od niego samego,  i ponowne ustalenie przewidywanej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wraz z pisemnym uzasadnieniem. 

                                          Egzamin klasyfikacyjny.  

§ 79. 1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia            

z powodu określonej w ust. 1 absencji. 

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub 

na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi 

nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia  (konieczność 

pilnowania rodzeństwa, lub innego członka rodziny, pobicie przez rodzica, wstyd z braku odzieży itp.)  

lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady 

Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy 

Szkoły. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę 

profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych. 

6.  Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje 

do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć 

artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także 

oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się                          

„ niesklasyfikowany” albo „ niesklasyfikowana”. 

7. Egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.  

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.  
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9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu          

z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć 

technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 

powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

10. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  3,  4,  

przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności  wskazanego  przez  

Dyrektora  Szkoły  nauczyciela  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć edukacyjnych.  

11. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub 

obowiązek szkolny poza szkołą,   przeprowadza  komisja,  powołana  przez  Dyrektora  

Szkoły,  który  zezwolił  na  spełnianie  przez  ucznia  obowiązku  szkolnego  lub  

obowiązku  nauki  poza  szkołą.  W skład komisji wchodzą:  

     1) dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  

kierownicze  –    jako przewodniczący komisji;  

     2) nauczyciele obowiązkowych  zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniej klasy.  

12. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego 

rodzicami  liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu 

jednego dnia. 

13. W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni – w  charakterze 

obserwatorów  rodzice  (prawni opiekunowie) ucznia. 

14. Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  

zawierający  imiona  i  nazwiska  nauczycieli,  o których mowa  w ust. 10  lub  skład  

komisji, o której mowa  w ust.11,  termin egzaminu  klasyfikacyjnego, zadania  (ćwiczenia)  

egzaminacyjne, wyniki  egzaminu  klasyfikacyjnego  oraz  uzyskane  oceny. Do protokołu 

dołącza się pisemne prace  ucznia oraz zwięzłą  informację  o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

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

klasyfikacyjnego       w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych  jest  

ostateczna     z zastrzeżeniem ust. 17  

17. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych  ustalono dwie roczne oceny 

niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.  
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    Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym. 

 § 80. 1. Uczeń lub jego rodzice  mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tych  ocen. Zastrzeżenia  mogą  być  

zgłoszone  w  terminie    2  dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Dyrektor  szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  

edukacyjnych   została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  

ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i  

umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej     i  ustnej,  oraz  ustala  roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja            

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się                

z uczniem  i jego rodzicom 

4. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą:  

     1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako 

przewodniczący  komisji; 

     2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

     3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia  edukacyjne.  

5. Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  pkt  3,  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  

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

W  takim  przypadku  Dyrektor  Szkoły  powołuje  innego nauczyciela  prowadzącego  

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

szkole następuje   w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

6. Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  nie  

może  być  niższa  od  ustalonej wcześniej oceny. 

7.  Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  

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

poprawkowego.  

8. Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  termin  

sprawdzianu,  zadania  sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
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9.  Do  protokołu,  o  którym  mowa  w  pkt  8,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia           

i  zwięzłą  informację  o  ustnych odpowiedziach ucznia.  

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

o  którym  mowa  w  pkt  2,  w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego         

w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  Dyrektora Szkoły. 

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

z  zajęć  edukacyjnych  uzyskanej w wyniku  egzaminu poprawkowego.    

                                               

       Egzamin poprawkowy.    

 § 81. 1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną               

z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu           

z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, wychowania fizycznego      

z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 

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

5. 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. 

6.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.         

W skład komisji wchodzą:  

    1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako 

przewodniczący  komisji; 

    2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

  3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek   

komisji.  

7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na 

dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać 

wymaganiom edukacyjnym według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego 

nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania 

egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia. 
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8.  Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

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

przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego 

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

szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.  

9.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany 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.   

10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna  

z zastrzeżeniem ust. 15. 

12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

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

przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września. 

13. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji  

i powtarza klasę.  

14. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w terminie 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 

że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

15. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona 

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

powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna. 
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ROZDZIAŁ 17 

   Świadectwa szkolne i inne druki szkolne. 

 

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

uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 

potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory 

świadectw określają odrębne przepisy. 

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

otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji                    

z wyróżnieniem. 

3. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

4. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim                   

i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowe wpisuje się na 

świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano 

klasyfikacji na poziomie niższej oceny. 

5. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu 

nauczania. 

6. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne   

przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez 

umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 

7. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania. 

8. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły 

oraz zaświadczeń.  

9. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia 

dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu 

nauczania prowadzonej przez szkołę. 

10. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez 

skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem 

czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu 

umieszcza się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły 

lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową. 

11. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły i  zaświadczeniach. 

Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie. 
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12. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu,  zaświadczenia  uczeń lub absolwent 

może wystąpić odpowiednio  do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty 

z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. 

13. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty 

skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany 

przez dyrektora szkoły. 

14. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej 

kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na 

rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły. 

15. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 

16. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części 

dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia , odnotowuje się :  

        1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem –      

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty 

albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające 

na terenie szkoły; 

    2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu 

lub środowiska szkolnego. 

 

ROZDZIAŁ 18 

Postanowienia końcowe. 

§ 83. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami . 

2. Opis pieczęci: 

1) pieczęć okrągła duża z godłem i napisem w otoku: Zespół Szkolno- Przedszkolny 

Szkoła Podstawowa im. B. Linki w Dźwierzutach; 

2) pieczęć okrągła mała z godłem i napisem w otoku: Zespół Szkolno- Przedszkolny          

w Dźwierzutach; 

3) pieczątka podłużna o treści: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dźwierzutach,                  

ul. Sienkiewicza 1, 12-120 Dźwierzuty. 

3. Pieczęcie i pieczątki przechowuje się w zamkniętej kasie w sekretariacie szkoły. 

§ 84. 1. Szkoła posiada własny ceremoniał. 

2. Na ceremoniał szkoły składają się: 

1) inauguracja roku szkolnego i ślubowanie pierwszoklasistów; 

2) Dzień Edukacji Narodowej;  
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3) Święto Niepodległości; 

4) Święto patrona szkoły; 

5) Święto Konstytucji 3 Maja; 

6) uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 

5. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów i zadań, 

nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami 

wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty. 

6.  Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:  

1) Dyrektora szkoły jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej; 

2)  organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3)  Rady Rodziców; 

4)  organu prowadzącego szkołę; 

5)  oraz co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

 7.  Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły. 
 
§ 85.  Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie 

ujętych w statucie. 

 

 

 

 


