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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 48 im. Juliusza Ligonia w Katowicach. 

Szkoła Podstawowa nr 48 w Katowicach jest ośmioletnią szkołą publiczną, w rozumieniu art. 

14 Ustawy Prawo Oświatowe zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych 

planów nauczania. 

3. Siedziba szkoły mieści się w Katowicach przy ul. Bielskiej 14. 

 

§ 2  

1. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Katowice, zwana dalej organem 

prowadzącym. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. 

 

§ 3 

1. Szkoła kształci i wychowuje uczniów zgodnie z ich aspiracjami i uzdolnieniami kierując 

się przy tym zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz w Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. W realizacji swoich zadań szkoła uwzględnia przepisy prawa oświatowego określone                          

w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

3. Szkoła spełnia funkcję kształcącą, wychowującą, opiekuńczą, kulturotwórczą, tworząc 

warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego 

rozwoju uczniów. 

4. Kształcenie i wychowanie uczniów służy rozwijaniu poczucia odpowiedzialności, 

patriotyzmu, poszanowania narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego, przy 

jednoczesnym otwarciu się na wartości kulturowe innych krajów Europy i świata. 

5. Szkoła wychowuje uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych tolerancji, 

humanistycznych wartości, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości 

społecznej. 

 

§ 4 

1. Szkoła jest utrzymywana ze środków finansowych organu prowadzącego, jako jednostka 

organizacyjna miasta Katowice, działająca na zasadach jednostki budżetowej. 

2. W zakresie gospodarki finansowej i materiałowej szkoła obsługiwana jest przez Centrum 

Usług Wspólnych w Katowicach. 

3. Bezpośrednim przełożonym dyrektora szkoły jest Prezydent Miasta Katowic. 

 

§ 5 

1. Szkoła działa zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi. 

2. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i obejmuje dwa etapy edukacyjne: 

1) I etap edukacyjny klasy I – III; 

2) II etap edukacyjny klasy IV – VIII. 

2a.  Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne  
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2b.  Szkoła prowadzi nabór do oddziałów przedszkolnych zgodnie z kryteriami ustalonymi 

przez organ prowadzący i w oparciu o platformę naboru elektronicznego. 

3. Działalność edukacyjną szkoły określa:  

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

4. Szkolny zestaw programów stanowią, dopuszczone do użytku szkolnego, przez dyrektora, 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej programy nauczania przedstawione 

dyrektorowi przez nauczycieli. 

1) W skład szkolnego zestawu programów wchodzi także program wychowania 

przedszkolnego. 

5. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania 

całości podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. 

Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 

tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie 

programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zarówno zadaniem całej szkoły, jak i 

zadaniem każdego nauczyciela. Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala rada 

rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

 

 

ROZDZIAŁ 2 

CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI 

 

§ 6 

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

Prawo Oświatowe, Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw 

Dziecka uwzględniając program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. 

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

poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 

3.    Kształcenie ogólne w szkole ma na celu: 

1) kształcenie i wychowanie służące rozwijaniu poczucia odpowiedzialności, miłości 

do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy 

jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata; 

2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 

3) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich 

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i 

wolności; 

4) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, 

solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie 

wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających 

bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 

5) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, 

regionalnej i etnicznej; 
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6) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności 

innych osób; 

7) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i 

przedsiębiorczość; 

8) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania; 

9) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

10) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

11) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich 

umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany 

zrozumieć świat; 

12) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi 

dalszej edukacji; 

13) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz 

zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

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

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 

15) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 

umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy; 

16) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

4. Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole to: 

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

nowożytnych; 

2) czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego 

przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury; 

3) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także 

kształcenie myślenia matematycznego; 

4) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z 

różnych źródeł; 

5) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym 

wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym 

programowanie; 

6) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych; 

7) praca w zespole i społeczna aktywność; 

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

 5.  Sposoby realizowania celów szkoły obejmują: 

1) organizację pracy samorządu uczniowskiego, uroczystości szkolne, patriotyczne, 

religijne (wg. kalendarza), spotkania z ciekawymi ludźmi, pomoc koleżeńska; 

2)  organizację imprez szkolnych: pikniki szkolne, imprezy rodzinne – Dzień Matki, 

Dzień Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, wycieczki szkolne, dni 

otwarte; 

3)  uroczystości, wycieczki, współpracę z instytucjami kultury, muzea, teatry, 

kultywowanie elementów regionalnych, etnicznych; 
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4)  realizację programu zajęć z wychowawcą i programu profilaktyczno-

wychowawczego, kryteria oceny z zachowania, realizację tematyki 

wychowawczej na zajęciach z poszczególnych przedmiotów; 

5) stosowanie aktywizujących metod nauczania, organizację zajęć pozalekcyjnych 

rozwijających kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, SKO, 

spółdzielnia uczniowska, metodę projektu i udział w projektach edukacyjnych; 

6) organizację uczenia się uczniów w sposób umożliwiający im konstruowanie i 

wyrażanie opinii na temat otaczającej ich rzeczywistości, rozwiązywanie 

problemów, udział w przedsięwzięciach artystycznych; 

7) obiektywne ocenianie szkolne; 

8) realizację zadań opisanych w szkolnym systemie doradztwa zawodowego; 

9) realizację podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych; 

10) wolontariat szkolny.    

6.   Szkoła realizuje następujące zadania: 

1) kształcenie kompetencji językowych uczniów oraz dbałość o wyposażenie 

uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w 

języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały; 

2) kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych; 

3) wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań 

czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do 

krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury; 

4) rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz działania sprzyjające 

zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów, kształtuje postawę dojrzałego i 

odpowiedzialnego czytelnika, przygotowanego do otwartego dialogu z dziełem 

literackim. W procesie kształcenia i wychowania wskazuje rolę biblioteki 

(szkolnej, publicznej, naukowej i in.) oraz zachęca do podejmowania 

indywidualnych prób twórczych; 

5) tworzenie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych 

do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących 

się z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, 

posługiwania się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł, posługiwania się komputerem i podstawowymi 

urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z 

różnych przedmiotów m.in. do pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń, 

przetwarzania informacji i jej prezentacji w różnych postaciach; 

6) przygotowywanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych 

wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, krytycznej 

analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym 

nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi 

użytkownikami sieci; 

7) zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego 

potrzeb i możliwości; 

8) kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do 

zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, a 
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ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, 

przeciwdziałania marnowaniu żywności, korzyści płynących z aktywności 

fizycznej, a także stosowania profilaktyki; 

9) rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów; 

10) wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji 

narodowych; 

11) przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska 

szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat; 

12) dbałość o wychowanie uczniów w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego 

człowieka; 

13) kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym 

upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywowanie do 

działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie zainteresowania ekologią. 

14) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu; 

15) wspieranie, przy zastosowaniu metody projektu, nabywania kompetencji 

społecznych przez uczniów, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym 

w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub 

indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami. 

 

§ 7 

 

1.  W stosunku do dzieci spełniających obowiązek przygotowania przedszkolnego w oddziale 

przedszkolnym szkoła realizuje najważniejszy cel całościowego wsparcia rozwoju dziecka 

przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku 

odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na 

drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. 

2.  Do zadań oddziału przedszkolnego należy: 

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym 

i poznawczym obszarze jego rozwoju. 

2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i 

odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.  

3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i 

umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.  

4) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych 

do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i 

rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 

5) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz 

potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. 

6) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących 

do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w 

tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

7) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz 

dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych 
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sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, 

uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań 

rozwojowych dzieci.  

8) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym 

wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, 

zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. 

9) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację 

otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i 

umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska 

przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka. 

10) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację 

elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i 

podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy. 

11) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia 

warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. 

12) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do 

poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest 

rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz 

rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym 

etapie rozwoju. 

13) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści 

wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu 

dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego 

rozwoju.  

14) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, 

prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w 

szkole.   

15) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku 

poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka 

regionalnego – kaszubskiego. 

16) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania 

dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

 

§ 8 

 

1. Szkoła realizuje zadania poprzez: 

1) prowadzenie zajęć edukacyjnych o charakterze dydaktyczno – wychowawczym, 

w  toku których odbywa się nauczanie przedmiotów i edukacja wczesnoszkolna; 

2) organizację współpracy szkoły z zagranicą w ramach programu eTwinning, 

udziału w uczniów w szkolnych i pozaszkolnych konkursach językowych, 

wprowadzenie drugiego obowiązkowego języka obcego zgodnie z potrzebami i 

oczekiwaniami uczniów i ich rodziców; 
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3) udział szkoły w ogólnopolskich kampaniach, akcjach i programach propagujących 

czytelnictwo, organizację szkolnych konkursów i kącików czytelniczych oraz 

spotkań z pisarzami, kontynuowanie współpracy z miejską biblioteką publiczną; 

4) prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem multimediów i innych 

zasobów internetowych, organizowanie pracy samokształceniowej uczniów, w 

tym zadań domowych, pogłębiających umiejętność korzystania z TIK oraz 

udziału uczniów w konkursach informatycznych szkolnych i pozaszkolnych; 

5) organizację szkolnego Dnia Bezpiecznego Internetu; 

6) diagnozowanie predyspozycji, uzdolnień oraz przyczyn trudności edukacyjnych w 

celu określenia możliwości i kierunków rozwoju ucznia we współpracy z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną; 

7) organizację różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej adekwatnych 

do potrzeb uczniów, indywidualizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego,  

8) udział uczniów w realizacji zadań wynikających z ogólnopolskich i miejskich 

programów profilaktycznych, kampaniach i akcjach propagujących zdrowy styl 

życia i prawidłowe odżywianie; 

9) organizację profilaktyki antynikotynowej, antyalkoholowej i antynarkotykowej 

oraz zajęć przeciwdziałających niedostosowaniu społecznemu we współpracy z 

policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami 

wspierającymi w tym zakresie szkołę; 

10) organizowanie zajęć z wychowania do życia w rodzinie dla uczniów oraz 

gimnastyki korekcyjnej dla wychowanków oddziału przedszkolnego; 

11) współpracę z pielęgniarką szkolną; 

12) rozwijanie działalności samorządu uczniowskiego, spółdzielni uczniowskiej, 

organizację wyborów do ich struktur, udział i współorganizację przedsięwzięć 

inicjowanych przez lokalne podmioty; 

13) współpracę z lokalnymi strukturami samorządowymi (sesje samorządu, 

wycieczki, spotkania z radnymi, z przedstawicielami Rady Jednostki 

Pomocniczej, lekcje w sejmie); 

14) organizowanie działań Szkolnego Klubu Wolontariatu, udział w akcjach, 

zbiórkach i kwestach charytatywnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i 

światowym, współpracę z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, 

Leśnym Pogotowiem w Mikołowie;  

15) realizowanie cyklów lekcji wychowawczych zgodnie z funkcjonującym w szkole 

programem profilaktyczno – wychowawczym; 

16) współpracę z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym przy Szpitalu Murcki sp. z. 

o. o, Świetlicą Środowiskową św. Agaty; 

17) udział w warsztatach ekologicznych, akcji Sprzątanie Świata, organizację 

szkolnych obchodów Dnia Ziemi, zbiórkę surowców wtórnych i konkursy 

ekologiczne; 

18) realizację zadań wynikających ze szkolnego systemu doradztwa zawodowego, 

organizację szkolnej giełdy zawodów;  

19) współpracę ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, Izbą 

Rzemieślniczą i Cechem Rzemiosł Różnych; 



10 

 

20) organizację poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego dla 

uczniów oraz ich rodziców; 

21) realizację zadań wynikających ze Szkolonego Programu Wychowawczo- 

Profilaktycznego; 

22) prowadzenie zajęć mających na celu zapoznawanie uczniów z historią Ojczyzny i 

regionu, kultywowanie tradycji i obrzędowości, czczenie świąt narodowych i 

rocznic regionalnych; 

23) organizowanie nauki religii i udziału w rekolekcjach; 

24) prowadzenie nauczania indywidualnego zgodnie z orzeczeniem kwalifikacyjnym 

publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych; 

25) realizowanie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczniów, którzy mogą 

uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające 

w szczególności za stanu zdrowa nie mogą realizować wszystkich zajęć 

edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania 

organizacji procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych; 

26) organizowanie dożywiania i pomocy materialnej poprzez: 

a) zapewnianie uczniom z rodzin znajdujących się w trudnych warunkach 

materialnych spożycia posiłku finansowanego ze środków MOPS, 

b)  umożliwianie spożywania posiłków innym uczniom - odpłatność za obiady dla 

uczniów ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, 

c) organizowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w 

postaci wyprawki szkolnej dla uczniów klas I-III oraz stypendium socjalnego 

dla uczniów, 

d) współdziałanie z fundacjami wspomagającymi dzieci z rodzin ubogich. 

27)  organizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w okresie przerw w zajęciach 

dydaktycznych (tj. w czasie rekolekcji, ferii zimowych i innych wynikających z 

kalendarza szkolnego); 

28) organizowanie dla uczniów klas III wyjazdów śródrocznych w ramach tzw. 

„zielonej szkoły”; 

29) organizowanie zajęć w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich. 

 

§ 9 

 

            1.  Nadrzędną rolę w wychowaniu dziecka pełnią jego rodzice/prawni opiekunowie, a szkoła  

wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 

                   2.   Rodzice 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 przygotowanie się do zajęć 

szkolnych; 

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

realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub 
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obowiązku szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w 

obwodzie szkoły a przebywającego czasowo za granicą); 

5)  rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 

lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w 

oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki 

określonych w tym zezwoleniu; 

6)  zapewnienia dziecku do ukończenia 7 roku życia opieki w drodze do szkoły i w 

czasie jego powrotu; 

7)  pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania 

dziecka ze szkoły. 

3. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów 

konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. Zasady i formy współdziałania z 

rodzicami/prawnymi opiekunami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki 

uwzględniają prawo rodziców do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie 

i szkole; 

2) uczestnictwa w opracowaniu programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły;  

3) zapoznania się z analizą jakości pracy szkoły;  

4) znajomości zasad dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów; 

5) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, 

postępów i przyczyn trudności w nauce; 

6) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

swoich dzieci; 

7) opiniowania szkolnego planu nauczania, jeżeli planowane jest wprowadzenie do 

niego dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

8) gromadzenie składek w celu wspierania statutowej działalności szkoły. 

4.   Do obowiązków rodziców należy: 

1)   wspieranie procesu nauczania i wychowania; 

2)   systematyczny kontakt z wychowawcą klasy; 

3)  współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, 

demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej. 

5. Szkoła organizuje stałe spotkania nauczycieli i wychowawców z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, 

dydaktyczne i opiekuńcze: 

1) terminy spotkań z rodzicami ustala rada pedagogiczna na swoim pierwszym 

posiedzeniu w roku szkolnym i podaje do wiadomości rodzicom (prawnym 

opiekunom) uczniów; 

2) terminy spotkań w danym roku szkolnym są stałe; 

3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach terminy spotkań mogą ulec zmianie. 

6. Nauczyciele wychowawcy i nauczyciele mogą kontaktować się z rodzicami (opiekunami) 

poza stałymi spotkaniami, o których mowa w ust. 5 pkt. 2 w każdym czasie uzgodnionym 

przez obie strony, także z wykorzystaniem dziennika elektronicznego. 

7. Formy spotkań nauczycieli z rodzicami: 



12 

 

1) zebrania klasowe; 

2) konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów; 

3)    spotkania online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. 

8.  Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, szkoła nie pobiera od 

rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

9. Dyrektor szkoły na początku roku szkolnego ustala terminy swoich dyżurów, w których 

jest do dyspozycji rodziców poza normalnym czasem pracy szkoły. 

10.  Z rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci rozpoczynających naukę 1 września, dyrektor 

szkoły wspólnie z przyszłymi wychowawcami organizuje spotkanie informacyjne             

w czasie dni otwartych szkoły. 

 

§ 10 

 

1.   W szkole organizuje się pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 

uczniom, wychowankom oddziałów przedszkolnych, rodzicom i nauczycielom 

1) Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły; 

2) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i 

nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 

wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej dla uczniów;  

3) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna określona w pkt 2 udzielana jest w formie 

porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

2.   Wszelkie formy świadczonej w szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji 

dobrowolny. 

1) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we 

współpracy z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, 

specjalistycznymi poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, innymi 

przedszkolami i szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

2) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole i oddziale przedszkolnym jest 

udzielana z inicjatywy: ucznia, rodziców/prawnych opiekunów ucznia, dyrektora 

szkoły, wychowawcy klasy lub oddziału przedszkolnego czy specjalisty 

prowadzących zajęcia z uczniem/dzieckiem, pielęgniarki środowiskowej, 

higienistki szkolnej, poradni, asystenta edukacji romskiej, pomocy nauczyciela, 

pracownika socjalnego, asystenta rodziny i kuratora sądowego. 

3.    Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:  

1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i 

umożliwianiu ich zaspokojenia; 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości 

przez ucznia; 
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4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów 

edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub 

socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla uczniów 

posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dla uczniów 

zdolnych i z trudnościami w nauce; 

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i 

rodziców; 

7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z 

programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

8) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych. 

4. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości 

psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych uczniów, wynikających z: 

1) wybitnych uzdolnień; 

2) niepełnosprawności; 

3) niedostosowania społecznego; 

4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

5)    zaburzeń zachowania lub emocji; 

6)   specyficznych trudności w uczeniu się; 

7)   zaburzeń komunikacji językowej; 

9) choroby przewlekłej; 

10)  sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

11)  rozpoznanych niepowodzeń szkolnych; 

12)  zaniedbań środowiskowych; - związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

13)  trudności adaptacyjnych; związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą. 

5.    Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają: 

1) nauczyciele pracujący z uczniem; 

2) wychowawca oddziału przedszkolnego; 

3) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- 

       pedagogicznej, w szczególności: 

a) terapeuta, 

b) logopeda, 

c) pedagog, 

d) psycholog. 

6.    Nauczyciele, wychowawca oddziału przedszkolnego oraz specjaliści prowadzą: 

1) w przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną a także analizę i ocenę 

gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). 
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2) w szkole – obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mająca 

na celu rozpoznanie u uczniów: 

a) trudności w uczeniu się; 

b) u uczniów klas I – III – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu 

się; 

c) szczególnych uzdolnień. 

7.   W przypadku stwierdzenia, że uczeń/uczniowie ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga/ją pomocy psychologiczno 

pedagogicznej nauczyciel, wychowawca oddziału przedszkolnego lub specjalista 

niezwłocznie udzielają uczniowi/uczniom tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem 

i informują o tym: 

1) w przypadku oddziału przedszkolnego – dyrektora szkoły; 

2) w przypadku szkoły – wychowawcę klasy. 

8.   Wychowawca klasy lub dyrektor szkoły w przypadku ujętym w ust. 7 pkt 1 

1) informuje innych nauczycieli wychowawców lub specjalistów o potrzebie objęcia 

ucznia/dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich bieżącej 

pracy z uczniem; 

2) planuje i koordynuje udzielanie uczniowi/dziecku pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej ustalając formy udzielania tej pomocy, okresu ich udzielania, 

wymiaru godzin, w których poszczególne formy będą realizowane; 

3) współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia/dziecka oraz – w 

zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, wychowawcami i specjalistami 

prowadzącymi zajęcia z uczniem/dzieckiem poradnia. 

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

oraz w formie: 

1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych; 

3) zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o 

charakterze terapeutycznym; 

4) porad, konsultacji i warsztatów; 

5) klas terapeutycznych;  

6) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

7) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

8) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

9) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 

10. W oddziale przedszkolnym pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w 

formie: 

1) Zajęć specjalistycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych; 

2) Porad i konsultacji; 

3) Zajęć rozwijających uzdolnienia. 

 

 

§ 11 



15 

 

1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i 

koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale 

przedszkolnym i szkole, w tym ustalenie form udzielania tej pomocy, a także okres ich 

udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest 

zadaniem zespołu. 

2. Zespół, dziecku lub uczniowi posiadającemu orzeczenie o kształceniu specjalnym 

dostosowuje odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego 

programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu 

o potrzebie kształcenia specjalnego.  

3. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie 

oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, 

w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią 

specjalistyczną.  

4. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się 

w terminie:  

1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku 

roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego lub kształcenie w 

szkole podstawowej, albo; 

2) 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu, w szkole orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

5. Zespół tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem. 

6. Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału, do którego uczęszcza 

uczeń, albo nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony przez 

dyrektora szkoły. 

7. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku 

szkolnym.  

8. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:  

1) na wniosek dyrektora szkoły przedstawiciel – poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela; 

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, 

psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.  

9. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę 

efektywności programu oraz, w miarę potrzeb, dokonuje jego modyfikacji.  

10. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji 

programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także – za zgodą 

rodziców ucznia – z innymi podmiotami. 

 

§ 12 
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1. W szkole kształcenie dzieci/uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia 

psychologiczno – pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

prowadzone jest: 

1) w ogólnodostępnym oddziale przedszkolnym; 

2) w oddziale ogólnodostępnym. 

2.  Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego, zapewniając odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby 

i możliwości psychofizyczne uczniów/dzieci, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i 

środki dydaktyczne. 

3.    Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres 

nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych 

4.   Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie 

uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej, sporządzonej na 

piśmie, opinii Zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, o którym mowa w § 

11 statutu oraz zgody rodziców. 

5.  Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do 

wychowawcy klasy, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego. 

6.   Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca 

lutego w klasie VIII. 

7.   Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach: 

1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, 

utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, 

spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami; 

2) brakiem psychoemocjonalnej gotowości ucznia do zmiany szkoły.  

8.  Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest do końca roku szkolnego, w 

którym uczeń w tym roku kalendarzowym kończy 20 rok życia. 

9.   Uczniowi/dziecku niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z 

zaleceniami poradni psychologiczno–pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć 

rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub 

integracyjnym po 2 godziny na ucznia. 

10.  Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia 

łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach. 

11. Dla ucznia/dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowawca klasy, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, 

opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) dostosowany do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia/dziecka. 

12.  Indywidualny Program Edukacyjno –Terapeutyczny określa: 

1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia/dziecka; 

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących 

zajęcia z uczniem/dzieckiem o charakterze rewalidacyjnym; 
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3) formy i metody pracy z uczniem/dzieckiem; 

4) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi/dziecku pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane; 

5) działania wspierające rodziców ucznia oraz 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, określone przez 

zespół, o którym w § 11 statutu szkoły; 

6) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia/dziecka; 

7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia/dziecka w 

realizacji zadań zawartych w programie. 

13. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie   

kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

14.  Zespół, na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym dokonuje 

okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając 

ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz  w 

miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. 

15. W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia korekcji wad postawy, 

korekcji wad wymowy, terapii psychologicznej i innych zajęć odpowiednich ze względu 

na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne. 

16. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli 

posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 

kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. 

17.  Nauczyciele, o których mowa w ust. 16: 

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne; 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z 

uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym; 

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 

nauczycieli; 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze form i 

metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz 

zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 

18. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 

oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne, 

określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, 

o których mowa w ust.16, lub w których nauczyciele ci uczestniczą. 

19. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach 

określonych w §11 statutu szkoły. 
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§ 13 

  

1. Dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do oddziału przedszkolnego lub szkoły, ale ze 

względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie 

mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych 

wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji 

i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych jest organizowana 

zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia. 

2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego lub 

zajęcia edukacyjne, które są realizowane: 

1) wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym oraz  

2) indywidualnie z uczniem.  

3. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której 

wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.  

4. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w przedszkolu lub w szkole program 

wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, z dostosowaniem metod i form ich 

realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.  

5. Na wniosek rodziców ucznia dyrektor szkoły ustala, z uwzględnieniem opinii, o której 

mowa w ust. 3, tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć 

edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność 

realizacji przez ucznia podstawy programowej wychowania przedszkolnego, podstawy 

programowej kształcenia ogólnego. 

6.  Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką 

podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w przedszkolu 

lub szkole.  

7. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla: 

1) uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym; 

2) uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym albo indywidualnym nauczaniem. 

 

§ 14 

 

1. Dyrektor szkoły dla oddziałów przedszkolnych, organizuje, w porozumieniu z organem 

prowadzącym, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 

2. W celu organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dyrektor szkoły tworzy 

zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzenia psychoruchowego  

i społecznego dziecka do chwili podjęcia nauki w szkole. 

3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone jest bezpośrednio z dzieckiem i jego 

rodziną. 

4. Orzeczenie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka wydaje zespół orzekający 

działający w publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej i na tej 
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podstawie dyrektor szkoły obejmuje dziecko i jego rodzinę wczesnym wspomaganiem 

rozwoju dziecka. 

5. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwany dalej „zespołem”, jest 

powoływany przez dyrektora szkoły. 

6. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi   

 dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: 

1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności         

dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog; 

2) psycholog; 

3) logopeda; 

4) inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. 

7.  Do zadań zespołu należy w szczególności: 

1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i 

wsparcia rodziny dziecka; 

2) nawiązania współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy 

społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form 

pomocy, stosownie do jego potrzeb; 

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu 

wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę 

dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów 

prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka; 

4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, 

wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, 

stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w 

zakresie wczesnego wspomagania. 

8. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego 

programu wczesnego wspomagania. 

9.  Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez: 

1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych  

w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami 

a dzieckiem, rozpoznawanie zachowań  dziecka i utrwalanie właściwych reakcji 

na te zachowania; 

2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy  

z dzieckiem; 

3) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka 

oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków          

 dydaktycznych i niezbędnego sprzętu. 

10.   Pracę zespołu koordynuje dyrektor lub upoważniony przez niego nauczyciel. 

11. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin 

w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. 

12. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor  

w uzgodnieniu z rodzicami /prawnymi opiekunami/ dziecka. 
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§ 15 

 

1. Szkoła otacza indywidualną opieką uczniów, którzy przejawiają możliwości 

zaawansowanych dokonań w dziedzinie umysłowej, twórczej, artystycznej, w zakresie 

zdolności przywódczych czy w poszczególnych przedmiotach nauczania i którzy w celu 

pełnego rozwinięcia tych możliwości wymagają dodatkowego wsparcia, pomocy i 

doradztwa. 

2. Opieka, o której mowa w ust.1 obejmuje: 

1) diagnozowanie uzdolnień uczniów, ich potrzeb oraz możliwości i kierunku ich 

rozwoju przez nauczycieli lub we współpracy z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną lub inną placówką specjalistyczną, 

2) tworzenie kół przedmiotowych i kół zainteresowań, 

3) organizację konkursów szkolnych, 

4) objęcie ucznia pomocą i doradztwem w jego przygotowaniach do konkursów 

pozaszkolnych, 

5) utworzenie w szkole systemu popularyzacji dorobku dzieci zdolnych poprzez 

propagandę wizualną oraz imprezy, spotkania, podziękowania, dyplomy, 

6) powierzanie uczniowi zadań i funkcji w ramach struktury organizacyjnej klasy lub 

szkoły rozwijających jego kreatywność, poczucie odpowiedzialności i 

umiejętność współdziałania, 

7) indywidualizację nauki na lekcjach, poprzez: 

a) rozwiązywanie trudniejszych problemów w ramach omawianego zagadnienia, 

b) dodatkowe prace domowe lub prace długoterminowe, 

c) prowadzenie przez uczniów fragmentów lekcji (czasami przygotowanie całej 

lekcji), 

d) zachęcanie do czytania fachowych czasopism, 

e) zwiększanie wymagań, co do ścisłości i precyzji ich wypowiedzi,  

f) organizowanie konkursów w rozwiązywaniu zadań trudniejszych, 

g) samodzielna praca ucznia nad zagadnieniami wykraczającymi poza program 

nauczania, wskazanymi przez nauczyciela, 

h) samodzielne opracowywanie zagadnień i prezentowanie ich na szerszym forum 

(koło, klasa, szkoła),  

i) przygotowanie przez ucznia referatów po przeczytaniu odpowiedniej literatury. 

8) indywidualny tok nauczania w procesie dydaktycznym, który polega na przyjęciu 

innego systemu nauczania niż klasowo-lekcyjny i jest przeprowadzany na każdym 

poziomie kształcenia. Sposób uzyskiwania promocji przez ucznia realizującego 

indywidualny tok nauki regulują odrębne przepisy. 

3. Szkoła organizując indywidualną opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi 

współpracuje z rodzicami ucznia, a na ich wniosek również z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi i innymi placówkami specjalistycznymi. 

 

§ 16 
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1. Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom 

obejmuje: 

1) współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Katowicach 

wyznaczoną przez organ prowadzący i innymi instytucjami świadczącymi 

poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom, 

2) udzielanie rodzicom i prawnym opiekunom informacji o sposobach 

i możliwościach korzystania z poradnictwa i psychologicznej pomocy 

psychopedagogicznej w poradniach psychologiczno – pedagogicznych i innych 

instytucjach świadczących specjalistyczną pomoc znajdujących się na terenie 

naszego miasta, 

3) kierowanie - za zgodą rodziców - uczniów na specjalistyczne badania 

psychopedagogiczne (o wynikach badań za zgodą rodziców poradnie informują 

szkołę). 

 

§ 17 

 

1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z: 

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, 

2) biblioteki z czytelnią, 

3) świetlicy ze stołówką,  

4) gabinetu pomocy przedlekarskiej, 

5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych (sala gimnastyczna, boisko szkolne, 

sali zabaw), 

6) gabinetu pedagoga, 

7)   gabinetu terapeutycznego. 

2. Szkoła realizuje statutowe cele i zadania we współpracy z rodzicami, organizacjami i 

instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu. 

 

§ 18 

 

1 Szkoła posiada system doradztwa wewnętrznego ukierunkowany na: 

1) uczniów, 

2) nauczycieli,  

3) rodziców uczniów. 

2. Doradztwo organizowane przez szkołę dla uczniów obejmuje: 

1) rozpoznawanie oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych ucznia, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, 

określania odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub innej 

specjalistycznej, 

3) udzielanie pomocy uczniom w rozwiązywaniu problemów powstających na tle 

konfliktów rodzinnych, 
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4) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, udzielanie porad, wskazówek i 

pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i 

środowiskowych, 

5) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia. 

3. Doradztwo organizowane przez szkołę dla nauczycieli obejmuje: 

1) wspieranie działań dydaktycznych oraz udzielanie pomocy metodycznej 

umożliwiające optymalną realizację szkolnego zestawu programów nauczania, 

2) wspieranie działań opiekuńczo - wychowawczych nauczycieli wynikających              

z programu, wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy metodycznej, 

psychologicznej     i pedagogicznej dla nauczycieli, 

4) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych przez szkołę programów nauczania do 

indywidualnych możliwości uczniów, u których stwierdzono specyficzne 

trudności w uczeniu się, 

5) wspieranie wychowawców klas w działaniach profilaktyczno-wychowawczych, 

6) organizowanie szkoleń i warsztatów metodycznych wzbogacających wiedzę               

i umiejętności nauczycieli, w tym również z zakresu prawa oświatowego,  

7) organizowanie szkoleń i zajęć warsztatowych dla nauczycieli doskonalących 

swoje umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, 

8) wspieranie nauczycieli pracujących z dziećmi trudnymi wychowawczo, 

9) udzielanie pomocy nauczycielom w planowaniu ich pracy dydaktyczno 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rozwoju zawodowego.  

4. Doradztwo dla rodziców uczniów (lub ich prawnych opiekunów) obejmuje: 

1) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

2) organizowanie zajęć psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla rodziców w 

ramach „Akademii dla rodziców”, 

3) udzielanie pomocy rodzicom w zakresie diagnozowania przyczyn niepowodzeń 

szkolnych ich dzieci, 

4) rozpoznawanie potencjalnych możliwości i indywidualnych potrzeb ich dzieci, 

5) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych rodziny, 

6) organizacja konsultacji dla rodziców, udzielanie im porad oraz różnych form 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Zadania związane z doradztwem realizują wychowawcy klas, pedagog i psycholog 

szkolny oraz współpracujący ze szkołą pracownicy wyznaczonej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej i innych specjalistycznych placówek. 

 

 

§ 19 

  

1. W szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII i VIII.  

2. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego działa na zasadzie systematycznego 

diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje i udzielania pomocy w 
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planowaniu dalszego kształcenia, a także gromadzenia, aktualizowania, udostępniania 

informacji edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywania osobom zainteresowanym 

(uczniom, rodzicom lub prawnym opiekunom, nauczycielom) rzetelnych informacji na 

poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat: 

1)    sieci szkół ponadpodstawowych; 

2)    rynku pracy; 

3)    trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach; 

4)    instytucji wspierających poradnictwo zawodowe; 

5)    programów edukacyjnych Unii Europejskiej. 

3.    Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego wykonuje w szczególności zadania: 

1)  udzielania indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju 

uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom); 

2)  prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do 

świadomego planowania kariery; 

3)   koordynowania działań informacyjno-doradczych szkoły; 

       4)   tworzenia multimedialnych centrów informacji z dostępem do Internetu; 

5) organizowania spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy 

/promowanie dobrych wzorców/; 

6)    organizowania spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i 

stowarzyszeń pracodawców /praktyki zawodowe, oczekiwania pracodawców, 

lokalny rynek zatrudnienia/; 

7)  przygotowania do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzaminu, 

poszukiwania pracy, podjęcia roli pracownika, zmiany zawodu, adaptacji do 

nowych warunków, bezrobocia; 

8)   wspierania rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli poprzez organizowanie 

spotkań szkoleniowo- informacyjnych; 

9)  dla uczniów klas ósmych przeprowadzania szkolenia związanego z naborem 

elektronicznym do szkół ponadpodstawowych;  

10)  współpracy z instytucjami wspierającymi: 

     a)  kuratorium oświaty, 

     b)  urzędem pracy, 

     c)  centrum informacji i planowania kariery zawodowej, 

     d)  poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

     e)  komendą OHP, 

     f)  Izbą Rzemieślniczą, 

     g)  Młodzieżowym Centrum Karier, 

     h)  Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 

(KOWEZiU). 

6. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu 

wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Prowadzą 

je: doradca zawodowy, a w porozumieniu z nim: wychowawca klasy, pedagog szkolny, 

psycholog szkolny, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, przy wykorzystaniu aktywnych 

metod pracy. 

7.   Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach: 
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 1)  zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin w roku szkolnym 

w klasach siódmych i ósmych  

   2)   zajęć z edukacji wczesnoszkolnej;  

 3)   zajęć z wychowawcą klasy realizowanych w klasach IV – VI  

 4)   spotkań z rodzicami; 

 5)   organizacji szkolnej giełdy zawodów; 

 6)   udziału w spotkaniach i wyjazdach do szkół ponadpodstawowych; 

 7) udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających 

wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego; 

  8)  indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym. 

 

§ 20 

 

1. Szkoła może realizować eksperyment pedagogiczny, który polega na modyfikacji 

istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu 

nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub 

wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć 

edukacyjnych lub zakres treści nauczania. 

2.  Celem eksperymentu pedagogicznego jest rozwijanie kompetencji i wiedzy uczniów oraz 

nauczycieli.  

3. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką jednostki naukowej i nie 

może prowadzić do zmiany typu szkoły. 

4. Eksperyment pedagogiczny nie może naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, 

wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie Prawo Oświatowe, a także w 

zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły oraz 

warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów. 

5. Eksperyment pedagogiczny może obejmować całą szkołę, oddział, grupę lub wybrane 

zajęcia edukacyjne. 

6. Eksperyment nie może naruszać uprawnień do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w 

zakresie ustalonym w ustawie o systemie oświaty, a także w zakresie uzyskania wiedzy     

i umiejętności koniecznych do ukończenia szkoły. 

7. Prowadzenie eksperymentu przez szkołę wymaga zgody Ministerstwa Edukacji 

Narodowej. 

8. Dyrektor szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po uzyskaniu opinii rady 

rodziców, za pośrednictwem kuratora oświaty, występuje do ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie 

eksperymentu pedagogicznego w szkole w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu. 

9. Jeżeli planowany eksperyment pedagogiczny wymaga przyznania szkole dodatkowych 

środków budżetowych, do wniosku dołącza się pisemną zgodę organu prowadzącego 

szkołę na finansowanie planowanych działań. 

10. Dyrektor szkoły zobowiązany jest bezpośrednio po zakończeniu eksperymentu 

przedstawić MEN, za pośrednictwem kuratora oświaty, sprawozdanie z jego 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-11-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-11-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-11-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-11-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-11-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-11-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-11-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-11-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-11-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-11-2017&qplikid=4186#P4186A7
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przeprowadzenia wraz z opinią jednostki naukowej, która sprawuje opiekę nad 

przebiegiem tego eksperymentu. 

 

 

ROZDZIAŁ 3 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA 

 

§ 21 

 

1. Za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły i wokół niej odpowiedzialny jest dyrektor 

szkoły. 

2. Podczas zajęć opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują nauczyciele               

i opiekunowie prowadzący zajęcia poprzez: 

1) zapoznanie się i przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów 

przeciwpożarowych, 

2) sprawdzanie, czy warunki panujące w klasie nie zagrażają bezpieczeństwu 

uczniów, 

3) aktywnie pełnione dyżury nauczycielskie według opracowanego harmonogramu,  

zgodnie z założeniami opracowanego w szkole regulaminu, 

4) zapewnienie uczniom opieki w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych                      

i nadobowiązkowych,  

5) zapewnienie uczniom opieki w czasie korzystania z pomieszczeń szkolnych, 

6) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia, 

7) zwalnianie uczniów z zajęć dydaktycznych tylko na pisemną lub osobistą prośbę 

rodziców / prawnych opiekunów, 

8) upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie, 

9) kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych, 

10) zaznajamianie uczniów z przepisami ruchu drogowego,  

11) organizowanie egzaminu na kartę rowerową dla uczniów klas IV. 

3. Dyrektor szkoły prowadzi działania zapewniające uczniom bezpieczeństwo poprzez: 

1) zapewnienie doraźnej opieki medycznej przez pielęgniarkę szkolną,  

2) zapewnienie opieki w świetlicy szkolnej wszystkim dzieciom potrzebującym 

opieki,  

3) wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne posiadające odpowiednie 

atesty lub certyfikaty, 

4) dostosowanie stolików i krzeseł uczniowskich do wzrostu uczniów, 

5) uwzględnienie w tygodniowym planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ich 

różnorodności i równomiernego rozłożenia w każdym dniu tygodnia oraz 

różnicowanie i łączenie przemienne zajęć z użyciem monitorów ekranowych i bez 

ich użycia w czasie nauki zdalnej, 

6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

udzielania pierwszej pomocy, 

7) coroczne dobrowolne ubezpieczanie uczniów od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, 
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8) wydawanie zarządzeń w sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. 

 

§ 22 

 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego jest obowiązany: 

1) dostosować stopień trudności i intensywności ćwiczeń do aktualnej sprawności 

fizycznej i wydolności ćwiczących, 

2) zwolnić w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń ucznia 

uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne, jednocześnie powiadamiając jego 

rodziców, 

3) prowadzić ćwiczenia z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne 

bezpieczeństwo ćwiczącym, 

4) zapoznawać uczniów z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń lub 

uczestnictwa w grach i zabawach, 

5) sprawdzać przed każdymi zajęciami stan techniczny urządzeń i sprzętu 

sportowego, 

6) nie dopuścić do użytkowania przez uczniów sprzętu sportowego, którego użycie 

może zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci, 

7) sprawować opiekę nad uczniami niećwiczącymi, 

            8)   przestrzegać określonej przepisami prawa liczby uczniów na zajęciach. 

2. Uczniowie zwolnieni z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie 

zaświadczenia lekarskiego lub nieuczestniczący w zajęciach religii, a rozpoczynający lub 

kończący zajęcia tymi lekcjami, mogą być z nich zwolnieni na pisemną prośbę rodziców 

/ opiekunów prawnych skierowaną do dyrektora szkoły. 

 

§ 23 

 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia z informatyki jest obowiązany: 

1)   dbać o przestrzeganie przez uczniów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

z komputerem, 

2) kontrolować stan techniczny sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych 

znajdujących się w pracowni komputerowej, 

3) sprawdzać skuteczność oprogramowania blokującego dostęp uczniów do 

nieodpowiednich stron, 

4) omówić z uczniami podstawowe rodzaje zagrożeń wynikających z Internetu, 

profilaktykę oraz źródła uzyskiwania pomocy.  

 

§ 24 

 

1. W trakcie wycieczek i innych zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem, w 

tym zawodów sportowych, opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele i wyznaczeni 

przez dyrektora szkoły opiekunowie zgodnie z ustalonym regulaminem wycieczki. 
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2. Wycieczki szkolne organizowane są zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki.  

3. Tematyka wycieczek powinna odpowiadać zagadnieniom dydaktycznym i 

wychowawczym realizowanym na danym poziomie nauczania.  

4. Zasady organizacji wycieczek oraz zasady bezpieczeństwa w czasie jej trwania określa 

zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców regulamin wycieczek. 

5. Podczas obiadów w stołówce szkolnej nad bezpieczeństwem uczniów czuwają 

wychowawcy zatrudnieni w świetlicy szkolnej lub/oraz inni wyznaczeni przez dyrektora 

szkoły nauczyciele. 

 

§ 25 

 

1. Wszyscy uczniowie mogą korzystać z pierwszej pomocy medycznej w gabinecie 

pielęgniarki szkolnej w godzinach jej pracy. 

2. W razie wypadku zaistniałego w szkole, którego skutki przekraczają kompetencje 

pielęgniarki szkolnej, szkoła korzysta z pomocy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego, po powiadomieniu i za zgodą rodziców poszkodowanego ucznia. 

Uzyskanie zgody rodziców nie jest wymagane w sytuacji, gdy stan poszkodowanego jest 

stanem zagrożenia życia.  

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

poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną,  a w 

miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. 

4. O każdym wypadku pracownik zawiadamia niezwłocznie dyrektora szkoły oraz 

pracownika służby BHP: 

1) dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona zawiadamia o wypadku 

rodziców poszkodowanego, 

2) o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrekcja zawiadamia niezwłocznie 

prokuraturę i kuratora oświaty, 

3) o wypadku, do którego doszło na skutek zatrucia, dyrekcja szkoły zawiadamia 

niezwłocznie inspektora sanitarnego. 

5. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 

wyglądem narkotyk jest zobowiązany: 

1) zachowując środki ostrożności zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej 

osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu 

policji, 

2) niezwłocznie powiadomić pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły, który wzywa 

policję, 

3) po przyjeździe policji znalazca niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję     

i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

6. W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 

niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, znalazca jest obowiązany uniemożliwić 

dostęp osób postronnych do tych przedmiotów, zawiadomić dyrektora szkoły, który w 
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celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym na terenie osobom zarządza 

natychmiastową ewakuację i wzywa policję. 

  

 

§ 26 

 

1. Szkoła organizuje wycieczki edukacyjne, krajoznawczo – turystyczne, wyjazdy 

śródroczne dla uczniów klas III oraz zawody sportowe. 

2. Na udział uczniów w imprezach, o których mowa w pkt. 1 oraz imprezach masowych  i 

zajęciach pozalekcyjnych muszą wyrazić pisemną zgodę ich rodzice / opiekunowie 

prawni. 

3. W wycieczkach krajoznawczo – turystycznych i zawodach sportowych nie mogą brać 

udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. 

4. Szkoła organizuje prace uczniowskie na rzecz szkoły i środowiska. 

5. Udział uczniów w tych pracach jest możliwy tylko po zaopatrzeniu ich w odpowiedni 

sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i 

bezpiecznych warunków pracy. 

6. Za zapewnienie warunków, o których mowa w punkcie 5 odpowiada organizator zajęć. 

 

§ 27 

 

1.    Szkoła, zapewniając opiekę dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego 

1) dostosowuje sposoby i metody oddziaływań do ich wieku, możliwości rozwojowych i 

potrzeb środowiskowych; 

2) tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiąganie „gotowości szkolnej”; 

3) zapewnia edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa; 

4) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w szkole oraz w 

trakcie zajęć poza jej terenem; 

5) stosuje w swoich działaniach przepisy przeciwpożarowe oraz BHP. 

2.    W trakcie pobytu w oddziale przedszkolnym opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel 

pracujący w oddziale, wychowawca świetlicy szkolnej oraz pracownicy obsługi. 

3.  Czas trwania opieki nad dziećmi określa harmonogram pracy nauczycieli, uwzględniający 

potrzeby środowiska. 

4.    W trakcie zajęć poza terenem szkoły w obrębie tej samej dzielnicy zapewnia się opiekę  

jednej osoby dorosłej na 10 dzieci. 

5. Wychowawca oddziału przedszkolnego zobowiązany jest sprawdzić stan ilościowy 

wychowanków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu oraz po przybyciu do 

punktu docelowego. 

6.  Podczas wycieczki poza teren dzielnicy z użyciem środków lokomocji wychowawca 

oddziału przedszkolnego sporządza listę uczestników oraz wypełnia dokumentację 

wycieczki obowiązującą w szkole.  

7.    W wycieczce z użyciem środków lokomocji mogą uczestniczyć dzieci, których rodzice 

       wyrazili pisemną zgodę. 
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8.    Podczas wycieczki poza teren dzielnicy przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji,  

zapewnia sie opiekę jednej osoby dorosłej na 6 dzieci. 

9.  Wychowankowie przebywają na świeżym powietrzu w zależności od panujących 

warunków atmosferycznych. 

1) nie organizuje się spacerów i wycieczek z wychowankami podczas burzy, śnieżycy i 

gołoledzi, a także przy temperaturze -10
0
 C oraz przy złym i bardzo złym stanie 

powietrza, zgodnie z systemem monitoringu jakości powietrza. 

10. Wychowawca oddziału przedszkolnego, wychodzący z dziećmi poza teren szkoły 

zobowiązany jest dokumentować ten fakt w „Zeszycie spacerów i wycieczek”, tzn. 

odnotować datę wyjścia, liczbę dzieci, cel wyjścia, spodziewaną godzinę powrotu do 

szkoły. 

 

§ 28  

 

1.  Do oddziału przedszkolnego dzieci przyprowadzają i odbierają rodzice/opiekunowie 

prawni. 

2.  Dzieci mogą być odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez 

rodziców/ prawnych opiekunów (w dokumentacji nauczyciela znajduje się nazwisko i 

imię, oraz nr pesel), po okazaniu przez odbierającego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość. 

3.   Za bezpieczeństwo w drodze z i do oddziału przedszkolnego odpowiadają rodzice/prawni 

opiekunowie lub osoby przez nie upoważnione posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych lub zapewniający pełne bezpieczeństwo w drodze ze szkoły do domu. 

4.   Dziecko nie może być odbierane przez rodziców lub opiekunów będących pod wpływem 

alkoholu. 

5.   Rodzice/prawni opiekunowie określają w karcie informacyjnej godzinę odbioru dziecka z 

oddziału przedszkolnego. 

6.   Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci oddziału przedszkolnego 

określa oddzielny regulamin. 

 

§ 29 

 

1. Rodzice / opiekunowie prawni uczniów dojeżdżających do szkoły środkami 

komunikacji miejskiej biorą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i 

ze szkoły. 

2. Rodzice / opiekunowie prawni uczniów, którzy samodzielnie przychodzą i wychodzą ze 

szkoły, biorą na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i ze 

szkoły. 

 

§ 30 

 

1. Szkoła stwarza warunki pobytu zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed 

przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej 

poprzez: 
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1) stały nadzór nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły nad dziećmi i 

młodzieżą, 

2) kontrolowanie osób wchodzących do szkoły z zewnątrz, poprzez wprowadzenie 

księgi ewidencji wejść i wyjść, 

a) wprowadzenie zakazu wnoszenia na teren szkoły przedmiotów prawnie 

zakazanych oraz uznanych za niebezpieczne, np. nóż, maczeta, siekiera, 

kajdanki, łańcuch itp. 

3) objęcie budynków szkoły wewnętrznym i zewnętrznym systemem monitoringu 

wizyjnego, którego opis i zasady wykorzystania określają odrębne przepisy, 

4) realizację programów profilaktycznych służących promocji zdrowia, 

5) instalację oprogramowania blokującego w komputerach oddanych do użytku 

uczniów, 

6) systematyczną współpracę z: rodzicami, IV Komisariatem Policji w Katowicach, 

Komendą Miejska Policji, Strażą Miejską, Sądem Rejonowym w Katowicach, 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi instytucjami mogącymi 

wesprzeć działania szkoły. 

2. Zasady bezpieczeństwa uczniów przebywających w salach lekcyjnych, a w szczególności 

w sali gimnastycznej, określają regulaminy pracowni opracowane przez nauczycieli 

prowadzących zajęcia i zatwierdzone przez dyrektora szkoły. 

3. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy są zobowiązani na początku każdego półrocza 

omówić z uczniami: 

1) zasady BHP na lekcji, 

2) zasady bezpieczeństwa poruszania się po korytarzach szkolnych i korzystania z 

boisk szkolnych, 

3) zasady bezpiecznego zachowania na przerwach. 

4. Przed wycieczką przedmiotową nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany na lekcji 

poprzedzającej wycieczkę omówić z uczniami jej regulamin. 

5. Przed wycieczką turystyczną lub rekreacyjną kierownik wycieczki jest zobowiązany 

opracować regulamin wycieczki i zapoznać z nim uczestników. 

6. Przed feriami zimowymi i letnimi wychowawcy klas są zobowiązani do przypomnienia 

uczniom zasad BHP. 

7. Jeden raz w roku dyrektor szkoły przeprowadza próbną ewakuację uczniów z budynków 

szkolnych. 

8. Plan ewakuacji szkoły znajduje się w sekretariacie szkoły wraz z instrukcją 

bezpieczeństwa pożarowego. 

9. Plany ewakuacji (w formie graficznej) poszczególnych kondygnacji znajdują się na tych 

kondygnacjach. 

10. Drogi ewakuacyjne oznaczone są trwale i wyraźnie, a klucze do wyjść ewakuacyjnych 

znajdują się przy tych wyjściach w specjalnie do tego celu przeznaczonych gablotach. 

11. Co najmniej raz w ciągu roku szkolnego dokonuje się przeglądu technicznego budynku i 

stanu technicznego urządzeń na placu zabaw. 

12. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoły przeprowadza się 

pod nieobecność uczniów w tych pomieszczeniach. 
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13. Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których wstęp jest wzbroniony osobom 

nieupoważnionym są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do 

nich dostępem. 

14. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, temperatura powinna wynosić co 

najmniej 18ºC. 

15. Dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia za zgodą organu prowadzącego, jeżeli 

w pomieszczeniach nie można zapewnić temperatury co najmniej 18ºC lub jeżeli w ciągu 

dwóch kolejnych dni temperatura na zewnątrz mierzona o godzinie 21
00

 wynosi –15ºC 

albo mniej, lub jeżeli temperatura mierzona w klasie wynosi 30
o
C albo więcej oraz jeżeli 

na danym terenie wystąpiły zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. 

16. Niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć, jeżeli pomieszczenia lub ich wyposażenie 

stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów. 

17. Jeżeli stan zagrożenia ujawni się lub powstanie w czasie zajęć, nauczyciel jest 

zobowiązany przerwać zajęcia i wyprowadzić z zagrożonych miejsc uczniów. 

 

 

 § 31 

 

1. W szkole (na podstawie innych przepisów prawnych) w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom i pracownikom działa pracownik służby BHP oraz zakładowy 

społeczny inspektor pracy. 

2. Do zadań pracownika służby BHP należy: 

1) sporządzanie i przedstawienie dyrektorowi szkoły 2 razy w roku okresowych 

analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierających propozycje 

przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych, mających na celu zapobieganie 

zagrożeniom życia     i zdrowia uczniów oraz pracowników szkoły i poprawę 

warunków ich pracy, 

2) bieżące informowanie dyrektora szkoły o stwierdzonych zagrożeniach 

zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, 

3) udział w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju szkoły w zakresie 

dotyczącym BHP, 

4) kontrolowanie pomieszczeń szkolnych: pracowni, sali gimnastycznej, stołówki, 

kuchni i innych wymagających zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych 

dotyczących BHP, 

5) prowadzenie rejestru, kompletowanie i przechowywanie dokumentów 

dotyczących wypadkowości szkolnej, 

6) udział w postępowaniach powypadkowych, 

7) doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących bhp. 

3. Zadania Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy określają odrębne przepisy. 

4. Pomieszczenia szkoły, a w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli 

wychowania fizycznego, świetlica szkolna oraz kuchnia wyposażone są w apteczki 

zaopatrzone w środki do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach jej 

udzielania. 

5. Nauczyciele są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
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ROZDZIAŁ 4 

ORGANY SZKOŁY ORAZ ICH SZCZEGÓŁOWE KOMPETENCJE 

 

§ 32 

 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. W szkole działa jedna Rada Pedagogiczna, jedna rada rodziców i jeden samorząd 

uczniowski. 

3. Organy szkoły wymienione w ust 1 działają na podstawie przepisów ustawy Prawo 

oświatowe a także przepisów wykonawczych i opracowanych regulaminów, 

współpracując ze sobą na rzecz uczniów i szkoły. 

 

§ 33 

 

1. Szkołą kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany lub inna osoba nie będąca 

nauczycielem, któremu organ prowadzący powierzył stanowisko dyrektora szkoły na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach.  

2. Dyrektor planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę szkoły z zasadą jednoosobowego 

kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności, a w szczególności:  

1) jest kierownikiem zakładu pracy i przełożonym wszystkich pracowników szkoły 

2) reprezentuje szkołę na zewnątrz, 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne,  

4) wspiera działania samorządowe uczniów, na ich wniosek powołuje opiekuna 

samorządu uczniowskiego oraz Rzecznika Praw Ucznia, 

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących, 

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym 

przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i 

gospodarczą obsługę szkoły, 

7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

8) tworzy warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych, 

9) kształtuje twórczą atmosferę pracy w szkole, właściwe warunki pracy i stosunki 

pracownicze, 

10) realizuje zalecenia i wnioski organu prowadzącego na zasadach określonych w 

ustawie Prawo oświatowe, 

11) przedkłada do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projekty planów pracy szkoły, 

kieruje ich realizacją, składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z ich 
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realizacji, udziela informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej Radzie 

Rodziców, 

12) ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizację pracy szkoły, w 

tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

a) ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i 

Samorządu Uczniowskiego dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno 

 – wychowawczych w liczbie nie większej niż 8, 

b) ustala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz w uzgodnieniu z 

organem prowadzącym zasady prowadzenia niektórych zajęć np. zajęć 

dydaktyczno – wyrównawczych czy kół zainteresowań, które mogą być 

prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach 

oddziałowych lub międzyoddziałowych, 

c) w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami 

zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży, zwłaszcza w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty, odpowiada za organizację i 

realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań. 

13) przedkłada Radzie Pedagogicznej do podjęcia uchwały-projekty eksperymentów 

pedagogicznych, 

14) przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji i promocji 

uczniów, 

15) podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, który będzie 

obowiązywał od początku następnego roku szkolnego 

a) podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na 

terenie szkoły, 

b) zapewnia wszystkim uczniom korzystanie  z nieodpłatnych  

podręczników/ materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. 

16) dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli programy 

nauczania, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców, 

17) opracowuje ofertę realizacji w szkole dwóch godzin wychowania fizycznego w 

uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę 

Pedagogiczną i Radę Rodziców, 

18) opracowuje i realizuje plan finansowy szkoły, stosownie do przepisów 

określających zasady gospodarki finansowej szkół oraz przedstawia projekt do 

zaopiniowania Radzie Pedagogicznej, 

19) przydziela nauczycielom w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną stałe prace i zajęcia     

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, 

20) wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa, 

21) sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

w tym systematycznie obserwuje lekcje i inne zajęcia prowadzone przez 

nauczycieli oraz prowadzi dokumentację obserwacji,  
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22) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wnioski 

i uwagi ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, 

23) podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia 

ich do innych klas lub oddziałów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, 

24) udziela na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, po spełnieniu ustawowych 

wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub 

rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą lub w formie nauczania 

indywidualnego, 

25) odracza obowiązek nauki, 

26) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez 

zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci, a w przypadku opuszczenia przez nie co 

najmniej 50% zajęć w miesiącu, wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

27) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia, 

28) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu 

zawodowym, 

29) organizuje warunki dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka oraz 

umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej, 

30) realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad 

nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określone w odrębnych 

przepisach, 

31) realizuje politykę kadrową, 

32) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami 

Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków, 

33) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole       

w zakresie przewidzianym przepisami, a w szczególności: 

a) zasięga opinii w sprawach organizacji pracy w szkole, 

b) regulaminów: pracy, premiowania i nagradzania pracowników szkoły, 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

c) ustalania planu urlopów pracowników z wyjątkiem nauczycieli, dla których 

wymiar i termin wykorzystania urlopu określa Karta Nauczyciela.  

34) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

35) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego 

porządku oraz dba o czystość i estetykę placówki, 

36) współpracuje z pielęgniarką szkolną, sprawującymi profilaktyczną opiekę 

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

PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki, 

37) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły, 

38) organizuje wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

39) organizuje i nadzoruje pracę sekretariatu szkoły, 
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40) nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli oraz 

prawidłowe wykorzystywanie druków szkolnych, 

41) wykonuje zwykły zarząd powierzonego szkole majątku, a w szczególności: 

a) organizuje przeglądy techniczne obiektu szkoły oraz prace konserwacyjno-

remontowe, 

b) organizuje okresowe inwentaryzacje majątku szkoły, 

c) wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej działalności szkoły oraz 

obowiązujących przepisów. 

40) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń 

i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 

lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

41) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

  

§ 34 

 

1. Dyrektor szkoły jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników nie 

będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły, 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w 

sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników szkoły. 

2. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami 

szkoły. 

3. Dyrektor szkoły zapewnia każdemu z organów szkoły możliwość swobodnego działania 

i podejmowania decyzji w granicach jego kompetencji. 

 

§ 35 

 

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

realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

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

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

4. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach, zgodnie z harmonogramem prac rady oraz         

w powołanych przez siebie zespołach. 

5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane: 

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

2) w każdym półroczu roku szkolnego w związku z podejmowaniem uchwały w 

sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) po zakończeniu każdego półrocza w związku z podsumowaniem pracy szkoły w 

danym okresie, 

4) w miarę bieżących potrzeb. 
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6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane z inicjatywy: 

1) przewodniczącego, 

2) organu prowadzącego szkołę, 

3) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

4) co najmniej 1/3 jej członków. 

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

zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady. 

8. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

9. Udział nauczycieli w posiedzeniach rady jest obowiązkowy. 

10. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

11. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,  

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po 

zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

5) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

6) uchwalenie regulaminu własnej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

statutem szkoły, 

7) uchwalanie statutu lub jego zmian, 

8) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły, 

9) występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub 

z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

12.  Rada Pedagogiczna opiniuje: 

1) organizację pracy szkoły (w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych), 

2) projekt planu finansowego szkoły, 

3) wybrane przez nauczycieli programy nauczania, w tym program wychowania 

przedszkolnego, 

4)  dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów 

nauczania, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych               

5) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 

6) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i 

zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo opłaconych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  

7)  propozycje dyrektora szkoły dotyczące ustalania dodatkowych dni wolnych od 

zajęć, 

8) propozycje form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego, 

9)   wprowadzanie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania, 
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10)  program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, 

11)  delegowanie przedstawicieli rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 

na stanowisko dyrektora szkoły, 

12) powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo    

do konkursu nikt się nie zgłosił, 

13)  przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora, 

14)  w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły, 

15)  propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji 

                   kierowniczych w szkole, 

16)  indywidualny tok lub program nauki dla ucznia. 

13.  Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian. 

14. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę 

o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji 

kierowniczej w szkole. 

15. Rada pedagogiczna deleguje przedstawicieli rady do komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora szkoły. 

16. Rada Pedagogiczna może wnioskować o powołanie przewodniczącego zespołu   

       przedmiotowego lub   innego zespołu problemowo –zadaniowego. 

17. Rada Pedagogiczna ma prawo do wyboru swojego przedstawiciela do zespołu 

rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy. 

18.  Rada Pedagogiczna ma prawo zgłaszania i opiniowania kandydatów na członków komisji 

dyscyplinarnych dla nauczycieli. 

19. Nauczyciele oraz inne osoby uczestniczące w posiedzeniach rady zobowiązane są do 

zachowania tajemnicy służbowej dotyczącej spraw poruszanych na posiedzeniu rady, 

które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i 

innych pracowników szkoły. 

 

§ 36 

 

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów wybranych 

z ogółu rodziców. 

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

wybranych w tajnych wyborach przez ogół rodziców uczniów danego oddziału klasy. W 

wyborach tych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

3.    Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców. 

5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa w szczególności 

wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów 

do rady oraz wyborów przedstawicieli rad oddziałowych. Regulamin ten nie może być 

sprzeczny ze statutem szkoły. 

6. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami 

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 
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7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy określa preliminarz wydatków zatwierdzany przez Radę Rodziców na każdy 

rok szkolny. Fundusze, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym 

Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania 

funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie 

udzielone przez Radę Rodziców. 

8. Rada Rodziców ma w szczególności prawo do: 

1) opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły, 

2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo- 

profilaktycznego szkoły, 

3) wprowadzania dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania, 

4) proponowania formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego, 

5) opiniowania projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 

6) delegowania przedstawicieli do komisji konkursowej powołanej do wyłonienia 

kandydata na dyrektora szkoły, 

7) wyrażania opinii na temat pracy nauczycieli, stanowiącej jedną z podstaw 

dokonania przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego nauczyciela, 

wnioskowania o dokonanie oceny pracy nauczyciela, 

8) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz 

organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły i jej dyrektora,  

9) typowania przedstawiciela do komisji rozpatrującej odwołanie od oceny 

nauczyciela, 

10) opiniowania podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji. 

 

§ 37 

 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o regulamin uchwalany przez ogół uczniów              

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin Samorządu nie może być 

sprzeczny ze statutem szkoły. 

3. Pracami samorządu kieruje Prezydium Samorządu Uczniowskiego, który jest jedynym 

reprezentantem ogółu uczniów. 

4. Organy Samorządu są wybierane corocznie, najpóźniej w miesiącu maju, w wyborach 

powszechnych zgodnie z ustaloną ordynacją wyborczą. 

5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców 

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

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celem i 

stawianymi wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania, 
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3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej 

i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami organizacyjnymi w porozumieniu 

z dyrektorem szkoły, 

6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu, 

7) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę szkolnego rzecznika praw ucznia. 

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

7. Działania z zakresu wolontariatu są podejmowane na rzecz dwóch środowisk: 

1) społeczności szkolnej – jest to zazwyczaj pomoc koleżeńska, wspólna organizacja 

przedsięwzięć, zbiórki, akcje; 

2) środowiska lokalnego – pomoc osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, udział 

w zbiórkach, kwestach.  

8. Działania z zakresu wolontariatu są grupowe i pozwalają uczniom nabyć umiejętności 

współpracy w grupie, poszukiwania kompromisów i rozwiązywania konfliktów. 

9. Planowane działania wolontarystyczne są ujmowane w ramy projektu rozumianego jako 

wspólne przedsięwzięcie, które jest starannie zaplanowane i zaprojektowane tak, aby 

osiągnąć wspólny cel. 

10. Samorząd może wyłonić radę wolontariatu. 

11. Rada wolontariatu skupia wokół się siebie uczniów, którzy chcą nieść pomoc potrzebującym 

i włączyć się w rozwiązywanie lokalnych problemów.  

12. Rada wolontariatu w porozumieniu z dyrektorem szkoły wyłania spośród siebie 

koordynatora wolontariatu oraz zaprasza do współpracy nauczycieli i rodziców. 

 

 

§ 38 

 

1.  Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji lub 

uchwał w granicach swoich kompetencji. 

2.  Dyrektor szkoły współtworzy warunki do harmonijnego współdziałania wszystkich 

organów szkoły, zapewniając bieżący przepływ informacji między nimi. 

3.  Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być 

sporządzone i uchwalone do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są 

Dyrektorowi szkoły. 

4.  Zasady działania i współdziałania poszczególnych organów szkoły określa kompleksowo 

niniejszy statut szkoły, a szczegółowo regulaminy dotyczące danych organów szkoły 

(zgodnie z obowiązującymi przepisami cywilno-prawnymi). 

5.  Organy szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu 

wymiany informacji i poglądów. 

6.  Spory między organami szkoły powinny być w pierwszej kolejności załatwiane 

polubownie. W tym celu powołuje się Komisję Pojednawczą. 

7.  Skład Komisji Pojednawczej: 
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1) wicedyrektor szkoły, 

2) 2 członków Rady Pedagogicznej, 

3) 1 członek (przewodniczący) Rady Rodziców, 

4) 2 członków (przewodniczący i opiekun) Samorządu Uczniowskiego – tylko w 

sprawach dotyczących ucznia. 

8.  Tryb powoływania Komisji Pojednawczej: osobowy skład komisji ukonstytuuje się 

każdorazowo na jeden rok szkolny (na początku danego roku szkolnego w momencie 

wytypowania przez poszczególne organy szkoły swoich przedstawicieli). 

9.  Organy, których dotyczy spór, wyłączane są z rozstrzygania, nie mają prawa głosu. 

10.  W sprawach indywidualnych między nauczycielami – uczniami – rodzicami rozstrzyga 

wychowawca, pedagog szkolny, rzecznik praw ucznia, wicedyrektor lub dyrektor. 

11.  Spory między pracownikami szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły i powołany przez niego 

Zespół Kierowniczy.  

12.  W sytuacjach, gdy wyczerpanie drogi służbowej w szkole nie przyniosło rozwiązania 

sporu, dyrektor szkoły kieruje prośbę o udzielenie pomocy w rozstrzygnięciu sporu do 

organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny na szkołą 

(w zależności od charakteru sporu). 

13.  W przypadku wystąpienia konfliktu pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielem, każdej 

ze stron przysługuje prawo wystąpienia do organu prowadzącego szkołę, organu 

sprawującego nadzór nad szkołą, organizacji związkowej z prośbą o pomoc w 

rozwiązaniu sytuacji problemowej. 

 

§ 39 

 

1. Członkom poszczególnych organów szkoły przysługuje prawo składania do dyrektora 

szkoły skarg, wniosków i propozycji dotyczących funkcjonowania szkoły i zatrudnionych 

w nim pracowników. 

2. Każdemu uczniowi przysługuje prawo składania do dyrektora szkoły skarg w przypadku 

stwierdzenia przez niego naruszenia praw ucznia. 

3. Skargi, wnioski i propozycje, o których mowa w ust.1 i 2 mogą być składane: 

1) pisemnie poprzez złożenie ich w sekretariacie szkoły, 

2) ustnie w terminach przyjęć wyznaczonych przez dyrektora szkoły i podanych do 

publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń. 

4. Ze skarg złożonych ustnie sporządza się protokół. 

5. Skargi, wnioski lub propozycje ewidencjonuje się w Rejestrze. 

6. Skargi, wnioski i propozycje rozpatruje dyrektor szkoły samodzielnie lub wraz z 

powołanym zespołem, którego skład zależy od przedmiotu skargi, wniosku lub 

propozycji. W rozpatrywaniu skarg dotyczących naruszenia praw ucznia powinien brać 

udział pedagog szkolny. 

7. Ze składu Zespołu, o którym mowa w ust.6 wyklucza się osoby, których skarga lub 

wniosek dotyczy. 

8. Dyrektor szkoły zobowiązany jest rozpatrzyć skargę, wniosek lub   propozycję w 

terminie do 3 tygodni od zgłoszenia i w terminie tygodnia po zakończeniu postępowania 

powiadomić o jego wyniku osobę składającą skargę, wniosek lub propozycję. 
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§ 40 

 

Organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania się o podejmowanych  i 

planowanych działaniach i decyzjach. 

 

 

 ROZDZIAŁ 5 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

§ 41 

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

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

szkolnego.  

3. I półrocze kończy się w szkole 31 stycznia. 

 

§ 42 

 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów 

nauczania. 

2.  Dyrektor szkoły przekazuje organowi prowadzącemu szkołę w terminie do dnia  

21 kwietnia danego roku, arkusz organizacji szkoły, uprzednio zaopiniowany przez 

zakładowe organizacje związkowe, które wydają opinię terminie 10 dni od dnia 

otrzymania arkusza, nie później niż do 19 kwietnia danego roku. 

2a. Organ prowadzący szkołę zatwierdza arkusz organizacyjny szkoły w terminie do dnia  

29 maja danego roku, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

wydawanej w terminie 10 dni od otrzymania arkusza, nie później   niż do 20 maja. 

2b. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły do dnia 

30 września: 

1) opinie, o których mowa w ust.2 i 2a wydawane są w terminie 4 dni roboczych od 

dnia otrzymania zmian; 

2) organ prowadzący zatwierdza zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia ich 

otrzymania. 

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: 

1) liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze, 

2) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych przez organ prowadzący 

szkołę, 

3) liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do 

postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego 
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dotyczy arkusz oraz wskazuje terminy złożenia przez nauczycieli wniosków              

o podjęcie tych postępowań, 

4)  oraz inne informacje, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

  

§ 43  

 

1. Treści kształcenia, układ i zakres materiału nauczania poszczególnych przedmiotów 

określa szkolny zestaw programów nauczania opracowany przez Radę Pedagogiczną, 

zaopiniowany przez Radę Rodziców i zatwierdzony przez dyrektora szkoły. 

2. Treści i działania o charakterze wychowawczym realizowane przez wszystkich 

nauczycieli oraz działania profilaktyczne podejmowane przez szkołę, wynikające z 

potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego określa program 

wychowawczo – profilaktyczny uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z 

Radą Pedagogiczną. 

3. Uchylony. 

 

 § 44 

 

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

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania (zgodnie z 

odpowiednim ramowym planem nauczania) i programem nauczania (zgodnie ze 

szkolnym zestawem programów nauczania).  

1) Podstawową formą pracy szkoły są: obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których 

zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego,  dodatkowe zajęcia 

edukacyjne, do których zalicza się  zajęcia, dla których nie została ustalona 

podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do 

szkolnego zestawu programów nauczania; zajęcia rewalidacyjne dla uczniów 

niepełnosprawnych: zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej;  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów: zajęcia  

nauki religii; zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz 

własnej historii i kultury;  zajęcia wychowania do życia w rodzinie oraz inne niż 

zajęcia edukacyjne  prowadzone także z udziałem wolontariuszy. 

2) godzina lekcyjna trwa 45 minut, 

3) czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala 

nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, 

4) przerwy trwają 10 minut, a po 4 i 5 lekcji 15 minut – są to tzw. przerwy obiadowe. 



43 

 

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

niż 25 uczniów. 

2a. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 

dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III, ucznia zamieszkałego w obwodzie 

szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, 

jeżeli liczba uczniów jest wyższa niż 25. 

2b. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 2a, zwiększając 

liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę 25 na wniosek rady oddziałowej oraz po 

uzyskaniu zgody organu prowadzącego.  

2c. Liczba uczniów w oddziale klas I-III może być zwiększona nie więcej niż o 2 

uczniów.  

2d. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 2b i 2c 

w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego 

zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.  

2e. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 2b i 2c, może 

funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

 

§ 45 

 

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia 

nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach 

oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, międzyszkolnych, a także 

podczas wycieczek i wyjazdów śródrocznych. 

2. Tryb corocznego dokonywania podziału na grupy na zajęciach wymagających 

specjalnych warunków i bezpieczeństwa ustala się w oparciu o liczbę uczniów w 

oddziale. 

3. Przyjmuje się następujące zasady:  

1) podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki 

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, a liczba uczniów w grupie na 

zajęciach z informatyki nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w 

pracowni komputerowej; 

2) zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VIII prowadzi się w zespołach 

koedukacyjnych oddziałowych lub osobno dla dziewcząt i chłopców w zespołach 

międzyoddziałowych w zależności od liczby dziewcząt i chłopców z tym, że 

liczba uczniów w zespole na zajęciach nie może być mniejsza niż 12 a większa 

niż 26.  

4. W przypadku ustania warunków podziału na grupy Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do 

dokonania odpowiednich zmian. 

 

 

§ 46 

 

1. Jednostką organizacyjną szkoły jest także oddział przedszkolny 

1) Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25 osób. 
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2) Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

3) Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i 

możliwości psychofizycznych dzieci i trwa do 30 min. 

4) W oddziale przedszkolnym organizowane są zajęcia religii, których czas trwania 

wynosi 30 minut. W tygodniu odbywają się 2 takie zajęcia; 

a) dzieciom, które nie uczestniczą w zajęciach religii opiekę zapewnia wychowawca 

świetlicy szkolnej. 

5) W oddziale przedszkolnym organizowane są zajęcia z psychologiem, logopedą i 

zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Czas trwania tych zajęć dla dziecka nie może 

przekraczać jednorazowo 30 minut. 

2.  Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o wybrany 

program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową.  

1) Program przyjmuje się do realizacji na jeden rok szkolny. 

2) Zajęcia dokumentowane są w dzienniku zajęć przedszkola, do którego wpisuje się 

tematykę zajęć zgodna z ramowym rozkładem dnia oraz rozkładem materiału z 

zachowaniem proporcji zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu. 

3) Obecność dziecka w przedszkolu dokumentuje się na każdej godzinie zajęć (obecność 

w ciągu całego dnia zaznacza się jedną kropką, która jednocześnie oznacza obecność 

dziecka na każdej z 5 godzin, nieobecność stanowi pionowa kreska, która oznacza 

poszczególną godzinę nieobecności na zajęciach). Każda godzina nieobecności 

dziecka w przedszkolu winna być usprawiedliwiona pisemnie przez lekarza lub 

opiekuna. 

4) Szczegółowy sposób dokumentowania zawierają odrębne przepisy. 

3. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 8:00 do 13:00. 

4. Czas przeznaczony na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

wynosi 25 godzin tygodniowo. 

5. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 

dyrektora na wniosek nauczyciela prowadzącego oddział przedszkolny, z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców. 

6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel prowadzący ustala szczegółowy rozkład 

dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci, ale z zachowaniem proporcji: 

1) co najmniej jedną piątą czasu przeznaczając na swobodną zabawę przy niewielkim 

udziale nauczyciela, 

2) co najmniej jedną piątą czasu dzieci przeznaczając na gry i zabawy ruchowe, zajęcia 

sportowe, obserwacje przyrodnicze na placu zabaw, boisku szkolnym, dziedzińcu 

szkolnym,  

3) najwyżej jedną piątą czasu przeznaczając na różnego typu zajęcia dydaktyczne, 

realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, 

4) pozostały czas – dwie piąte czasu dowolnie zagospodarowując m. in. na czynności 

opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne. 

7. Dzieci mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach muzycznych z elementami rytmiki 

oraz w zajęciach języka angielskiego. 
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8. Po godzinie 13:00 zajęcia opiekuńczo – wychowawcze prowadzone są przez wychowawcę 

świetlicy szkolnej.  

 

§ 47 

 

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

rodziców / prawnych opiekunów szkoła prowadzi świetlicę. 

2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. 

3. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie oraz dzieci uczęszczające do oddziału 

przedszkolnego na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców / prawnych opiekunów. 

4. Czas pracy świetlicy szkolnej dostosowuje się do potrzeb rodziców uczniów i dzieci 

oddziału przedszkolnego. 

5. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom, stosownie do ich potrzeb, 

zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego, rozwoju ich zainteresowań, 

uzdolnień i umiejętności. 

6. Zadaniem świetlicy jest:  

1) organizowanie pomocy w nauce,  

2) tworzenie warunków do pracy własnej, 

3) organizowanie gier i zabaw sportowych lub rekreacyjnych,  

4) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 

5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, 

6) rozwijanie samodzielności.  

7.  Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z potrzebami szkoły w oparciu o roczny plan pracy 

świetlicy opracowany na podstawie rocznego planu pracy szkoły oraz programu 

wychowawczego i programu profilaktyki szkoły, dostosowany do warunków lokalowych 

świetlicy. 

8.  Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupach wychowawczych liczących nie więcej niż 

25 uczniów. 

9.   Uczestników świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy. 

10. Pracownikami świetlicy są nauczyciele – wychowawcy. 

11. Bieżącą działalność świetlicy oraz pracę zatrudnionych w świetlicy nauczycieli 

organizuje dyrektor szkoły lub kierownik świetlicy. 

12. Szczegółowe zasady pracy świetlicy szkolnej zawiera Regulamin Świetlicy Szkolnej.  

 

§ 48 

 

1. Szkoła posiadając bazę kuchenną, zapewnia uczniom higieniczne warunki spożycia 

ciepłego posiłku w stołówce szkolnej, wydając nieograniczoną ilość odpłatnych 

abonamentów. 

2. Pracownicy obsługi kuchni (intendent, kucharz, pomoc kuchenna) są pracownikami 

szkoły. 

3. Koszt obiadu dla ucznia ustalany jest przez dyrektora szkoła w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę. 
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4. Odpłatność za obiady dla uczniów obejmuje tylko i wyłącznie wsad do kotła, natomiast 

odpłatność za obiady dla nauczycieli powiększona jest o amortyzację sprzętu, maszyn i 

urządzeń kuchennych oraz koszty osobowe zatrudnionych w kuchni pracowników. 

5. Uczniowie i nauczyciele uiszczają opłaty za obiady u intendenta szkoły. 

6. Opłaty za miesięczny abonament za obiady uczniowie i nauczyciele uiszczają najpóźniej     

w terminie do 5 dnia miesiąca, którego ten abonament dotyczy. 

7. Kuchnia szkolna wydaje obiady w godzinach od 11
30

 do 14
30

. 

8. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej szkoła organizuje bezpłatne 

żywienie dla uczniów najsłabiej uposażonych. 

9. Żywienie dzieci objętych pomocą MOPS prowadzone jest przez szkołę także w okresie 

ferii zimowych i letnich zgodnie z harmonogramem i wynikającym z niego podziałem 

zadań, opracowanym wspólnie z innymi szkołami działającymi w środowisku lokalnym. 

10. Zaopatrzeniem kuchni szkolnej i rozliczaniem kosztów żywienia zajmuje się intendent 

szkolny. 

11. Spożywanie posiłków odbywa się w stołówce szkolnej. 

12. Stołówka posiada własny regulamin. Regulamin dostępny jest dla ogółu w jadalni. 

 

§ 49  

 

1. W szkole działa biblioteka szkolna, która jest pracownią interdyscyplinarną szkoły, 

służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, nauczycieli i rodziców  

(opiekunów prawnych). 

2. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:  

1) kształcąco-wychowawczą poprzez:  

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,  

b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,  

c) kształcenie kultury czytelniczej,  

d) wdrażanie do poszanowania książki,  

e) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;  

2) opiekuńczo-wychowawczą poprzez:  

a) współdziałanie z nauczycielami i rodzicami (opiekunami prawnymi),  

b) wspieranie pracy nauczycieli mającej na celu wyrównanie różnic 

 intelektualnych uczniów,  

c) roztaczanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi,  

d) udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

3) kulturalno-rekreacyjną poprzez:  

a) organizowanie imprez czytelniczych,  

b) uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego szkoły i jej uczniów.  

 

 

§ 50 

 

1. Biblioteka szkolna gromadzi następujące materiały (zbiory): 

  1) wydawnictwa informacyjne (prasa, informatory),  
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2) podręczniki szkolne/materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli oraz programy  

nauczania zawarte w szkolnym programie nauczania, 

3) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,  

4) beletrystyka pozalekturowa,  

5) literatura popularnonaukowa i naukowa,  

6) wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki, filozofii, socjologii i dydaktyki 

różnych przedmiotów nauczania,  

7) literatura dla rodziców z zakresu wychowania,  

8) dokumenty audiowizualne i edukacyjne programy komputerowe w miarę 

posiadanych środków, 

9) statut szkoły, program wychowawczo - profilaktyczny szkoły i inne akty prawa 

wewnątrzszkolnego, do wglądu rodziców (opiekunów prawnych), nauczycieli i innych 

pracowników szkoły.  

 

§ 51 

 

1. Biblioteka szkolna tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną 

poprzez: 

1) gromadzenie i ewidencję zbiorów bibliotecznych,  

2) biblioteczne opracowanie zbiorów (klasyfikowanie według systemu uniwersalnej 

klasyfikacji dziesiętnej),  

3) katalogowanie zgodnie z obowiązującymi zasadami w bibliotekarstwie,  

4) konserwację zbiorów i ich selekcję, 

5) organizowanie warsztatu informacyjnego biblioteki szkolnej, 

6) organizację udostępniania zbiorów, 

7) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych  

w szkole,  

8) planowanie, sprawozdawczość, statystykę biblioteczną, w tym m.in. opracowanie 

rocznych planów działalności biblioteki, sprawozdania z pracy biblioteki, 

prowadzenie statystyki udostępniania zbiorów.  

2. Biblioteka szkolna realizuje zadania w zakresie rozbudzania i rozwijania indywidualnych 

zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania  

i uczenia się przez:  

1) rozwijanie i rozbudzanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z 

nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,  

2)  przysposabianie do samokształcenia,  

3)  przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji oraz sieci różnych 

bibliotek.  

3. Zadaniem biblioteki szkolnej jest także organizowanie różnych form działań 

rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną poprzez: 

1)  uczestnictwo w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów,  

2)  zapewnienie pomocy organizacjom uczniowskim, kołom zainteresowań  

w organizowaniu czasu zajęć,  
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3)  wykorzystanie środków audiowizualnych,  

4)  organizowanie różnorodnych imprez wynikających z harmonogramu pracy szkoły.  

 

§ 52 

 

1. Z biblioteki szkolnej (w ramach udostępniania zbiorów bibliotecznych i innych źródeł 

informacji) mogą korzystać: uczniowie, ich rodzice (opiekunowie prawni), 

nauczyciele, inni pracownicy szkoły według następujących zasad:  

1) księgozbiór podręczny wypożyczany jest do użytku uczniów na lekcjach pod 

kontrolą nauczyciela. Mogą z niego korzystać także uczniowie, nauczyciele i inni 

uprawnieni indywidualnie w czytelni pod nadzorem bibliotekarza,  

2)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może czytelnikom 

przestrzegającym regulaminu biblioteki wypożyczyć książkę z księgozbioru 

podręcznego na czas określony,  

3)  inne pozycje książkowe wypożyczane są wszystkim uprawnionym do domu,  

4)  w przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik zobowiązany jest odkupić 

książkę lub dać w zamian inną uznaną przez bibliotekarza za równowartościową.  

2. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.  

3. Osoby korzystające z biblioteki są zobowiązane do przestrzegania regulaminu 

biblioteki, który opracowuje nauczyciel – bibliotekarz, a zatwierdza dyrektor szkoły.  

4. Godziny pracy biblioteki są dostosowane do potrzeb czytelników, umożliwiając im 

dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych, przed i po lekcjach.  

5. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:  

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,  

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,  

3) prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni,  

4) prowadzenie różnych form imprez szkolnych i kulturalnych,  

5) korzystanie z komputerów.  

6. Z uwagi na trudności lokalowe szkoły w czytelni biblioteki szkolnej mogą odbywać 

się zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze lub inne po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły  

i bibliotekarzem; w czasie tych zajęć, w razie nieobecności nauczyciela – 

bibliotekarza, za stan majątkowy i wyposażenie biblioteki oraz wynikłe z braku 

nadzoru szkody odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia. 

 

§ 53 

 

1. Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami odbywa się poprzez:  

1) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

2) pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań, 

3) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, 

4) informację o aktywności czytelniczej, 

5) organizowanie konkursów czytelniczych i imprez okolicznościowych 

(pasowanie na czytelnika). 

2. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami odbywa się poprzez: 
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1) udostępnianie programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych  

i materiałów ćwiczeniowych, 

2) współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań 

czytelniczych uczniów, 

3) współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego, 

4) zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów, 

5) udzielanie pomocy w selekcji zbiorów, 

6) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki, 

7) współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów, 

8) informowanie wychowawców klas o ilości wypożyczonych książek przez 

uczniów w comiesięcznym wykazie czytelnictwa. 

3. Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami (opiekunami prawnymi) odbywa się 

poprzez: 

1) informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci, 

2) wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne 

i materiały ćwiczeniowe, 

3) wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom. 

2. Współpraca biblioteki szkolnej ze środowiskiem i innymi bibliotekami odbywa się 

poprzez: 

1) organizowanie imprez w środowisku lokalnym, 

2) organizację wycieczek do innych bibliotek, 

3) współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz 

czytelnictwa, 

4) wspieranie działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu miejskim, 

5) uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy 

z innych bibliotek, 

6) udział w spotkaniach z pisarzami, 

7) udział w konkursach poetyckich i plastycznych. 

 

§ 54 

 

1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.  

2. Dyrektor szkoły nadzorując pracę biblioteki:  

1) zapewnia bibliotece bazę lokalową, wyposażenie i wykwalifikowaną obsadę 

kadrową,  

2) zapewnia środki finansowe na funkcjonowanie biblioteki oraz doposażenie jej 

zbiorów,  

         3)   zarządza skontrum zbiorów biblioteki szkolnej, zgodnie z odrębnymi przepisami w 

sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych, odpowiada za ich protokolarne 

przekazanie przy zmianie bibliotekarza,  

 4)  zatwierdza plan pracy biblioteki i jej tygodniowy rozkład zajęć,  

 5)   zatwierdza regulamin korzystania z biblioteki i jej zasobów,  

 6)   kontroluje stan ewidencji i opracowania zbiorów,  

 7)   obserwuje i ocenia pracę biblioteki, 
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8)    powołuje komisję do spraw selekcji zbiorów i komisję do spraw wyceny darowizn. 

 

§55 

 

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

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

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

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

uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

 

 

ROZDZIAŁ 6 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW 

 

§ 56 

 

1. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania, zwane w skrócie ZWO, regulują warunki i sposób 

oraz zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych oraz sprawdzianów przeprowadzanych 

w ostatnim roku szkolnym w szkole. 

W szkole obowiązują jednolite i spójne zasady oceniania opracowane na podstawie 

ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku oraz rozporządzenia w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

wydanego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1943) oraz Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 2017, poz. 1534). 

2. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy. 

3. Ocenianiu podlegają: osiągnięcia edukacyjne ucznia i zachowanie ucznia. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela 

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

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w 

szkole programów nauczania a w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania. 

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych 

w rozdziale VIII Statutu Szkoły. 

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

wewnątrzszkolnego i 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 się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach ucznia w nauce. 

 

§ 57 

 

1. Wymagania edukacyjne formułowane są dla każdego przedmiotu i do każdego poziomu 

edukacyjnego przez nauczyciela lub zespół nauczycieli przedmiotów w oparciu 

o obowiązujący w szkole program nauczania. 

2. Nauczyciele na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym informują uczniów o: 

1)  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie 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; 

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

rodziców o: 

1)  warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,  

2)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania, 

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  
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3a) w klasach V-VIII uczniowie oraz ich rodzice są informowani o zmianach 

wprowadzonych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania zachowania 

uczniów. 

4. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów, czyli Przedmiotowe Zasady 

Oceniania oraz zasady oceniania zachowania są dostępne do wglądu w ciągu roku 

szkolnego dla każdego ucznia i jego rodziców u nauczycieli przedmiotów i 

wychowawców klas oraz w bibliotece szkolnej. 

 

§ 58 

1. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – 

terapeutycznym, 

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

orzeczenia, 

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

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

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 

potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii, 

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

pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii. 

2. Specyficzne trudności w uczeniu się charakteryzują 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. 

3. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 

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

po ukończeniu klasy III i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. 

8. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki i plastyki 

należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie 

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

fizycznego także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w 

działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 

9. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na określony czas z niektórych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych:  

1) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, 
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niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na 

wcześniejszym etapie edukacyjnym. 

2) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć komputerowych na podstawie opinii o 

ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, 

na czas określony w tej opinii.  

3) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 

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

4) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

 

§ 59 

 

1. Ocena to informacja o aktywności, postępach i trudnościach oraz o uzdolnieniach 

i zainteresowaniach ucznia. 

1a. Uczniowie otrzymują oceny: 

1) bieżące, 

2) klasyfikacyjne, 

3) śródroczne i roczne, 

4) końcowe, 

1b. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia, 

przekazywanie uczniowi informacji odnoszących się do uzyskiwanych przez niego 

efektów oraz wskazywanie kierunków dalszej pracy. 

2. Formy oraz metody oceny i kontroli postępów ucznia uzależnione są od poziomu 

edukacji. Powinny być oparte na następujących zasadach: 

1) stymulowania ucznia do pozytywnych działań, 

2) porównywalności, 

3) rzetelności, 

4) obiektywności. 

3. W edukacji wczesnoszkolnej ocena pełni głównie funkcje diagnostyczne, wspomagające 

uczniów oraz motywuje ich do nauki. Ma ona charakter ciągły i odbywa się na bieżąco 

podczas wielokierunkowej działalności ucznia 

1) ocenie podlega praca i postępy ucznia oraz stan jego wiedzy, 

2) ocena ma wskazywać, co uczeń osiągnął, ile już potrafi oraz zawierać wskazówki do 

dalszej pracy. 

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

5. Nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę. Jeżeli to uzasadnienie nie satysfakcjonuje 

ucznia lub jego rodziców, składają oni pisemny wniosek do dyrektora szkoły o pisemne 

umotywowanie wystawionej przez nauczyciela oceny. Nauczyciel ma obowiązek złożenia 

pisemnego uzasadnienia danej oceny w ciągu 3 dni do dyrektora szkoły.  

6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń oraz jego rodzice otrzymują do 

wglądu na terenie szkoły.   
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7. W klasach IV – VIII ocena kontrolnej pracy pisemnej mającej formę wypracowania oraz 

sprawdzianu po zrealizowanej partii materiału opatrzona musi być komentarzem 

zawierającym informację o postępach ucznia w opanowaniu wiadomości i umiejętności. 

7a. W klasach I – III informację o ocenie postępów ucznia w opanowaniu wiadomości 

i umiejętności zamieszcza się w zeszycie przedmiotowym ucznia lub obok oceny 

sprawdzianu podsumowującego większą partię zrealizowanego materiału.  

8. Prace kontrolne podsumowujące większe partie materiału lub działy są obowiązkowe dla 

wszystkich uczniów. 

1) w przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń jest zobowiązany zaliczyć go 

w terminie uzgodnionym z nauczycielem prowadzącym przedmiot. 

9. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone trzy sprawdziany. 

1) w jednym dniu może być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian. 

10. Nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianej kartkówki, przy czym może 

ona dotyczyć tylko ostatniego zagadnienia tematycznego i nie może trwać dłużej niż 15 

minut. 

11. Sprawdziany obejmujące cały dział muszą być zapowiedziane z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone lekcją powtórzeniową. 

12. Sprawdziany i wypracowania są przechowywane przez nauczycieli prowadzących 

przedmioty w szkole przez okres całego roku szkolnego. 

13. Uczeń ma prawo do poprawienia ocen według warunków przedstawionych w § 60 i § 61.  

14. Każdy nauczyciel ma obowiązek bieżącego i systematycznego dokonywania wpisu ocen 

do dziennika lekcyjnego. 

 

§ 60 

 

1. Śródroczne i roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, 

począwszy od klasy IV ustala się w stopniach według następującej 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. 

1a. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w pkt. 1 – 5, a za 

negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w pkt. 6 

1. W klasach IV – VIII oceny bieżące ustala się wg skali śródrocznej i rocznej, o której 

mowa w ust. 1, rozszerzając tę skalę o plusy (+) i minusy (-). 

1) bardzo dobry plus ,,+5” 

2) bardzo dobry minus ,,-5” 

3) dobry plus ,,+4” 

4) dobry minus ,,-4” 

5) dostateczny plus ,,+3” 

6) dostateczny minus ,,-3” 
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7) dopuszczający plus ,,+2” 

8) dopuszczający minus ,,-2” 

2. Znak (+) plus dodaje się, gdy wiedza lub umiejętności ucznia przekraczają 

wystawioną ocenę, ale nie odpowiadają jeszcze kryteriom oceny wyższej. 

3. Znak (-) minus dodaje się, gdy uchybienia są mało znaczące i nie wpływają na wartość 

merytoryczną oceny. 

4. Dopuszcza się w celu uzyskania pełniejszego obrazu bieżącej pracy ucznia, 

odnotowanie w dziennikach lekcyjnych nieprzygotowania ucznia do zajęć (np), braku 

zadania domowego (bz), braku zeszytu (bzs) i braku ćwiczeń (bćw). 

5. Uczeń ma prawo przystąpienia do poprawy oceny ze sprawdzianu (za wyjątkiem 

oceny bardzo dobrej) w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania oceny ze 

sprawdzianu w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

6. uchylony 

7. Do poprawy oceny uczeń może przystąpić tylko raz.  

8. Poprawie nie podlegają oceny z zadań domowych. 

 

 

§ 61 

 

1. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej, 

1a. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu 

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

2) końcowej. 

2. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych   zajęć 

edukacyjnych,   a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są 

ocenami opisowymi.  

3. Podsumowania śródrocznych i rocznych osiągnięć edukacyjnych uczniów klas I – III 

dokonuje się   w formie zapisu oceny opisowej w dzienniku elektronicznym. 

4. Klasyfikację roczną w klasach I-III polegającą na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zachowania w danym 

roku szkolnym przeprowadza wychowawca klasy w formie jednej rocznej oceny 

opisowej, natomiast z dodatkowych zajęć edukacyjnych nauczyciel prowadzący te 

zajęcia w formie rocznej oceny klasyfikacyjnej wyrażonej stopniem, o którym mowa 

w § 60 ust.1. 

          4a. Wychowawcy klas I-III najpóźniej na 2 tygodnie przed zakończeniem każdego     

półrocza informują rodziców uczniów o przewidywanych ocenach opisowych uczniów. 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczna i roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania – wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli i uczniów danego oddziału, oraz ocenianego ucznia. 

1) oceny klasyfikacyjne nie stanowią średniej arytmetycznej ocen bieżących. 
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2) przy klasyfikacji rocznej nauczyciel uwzględnia wszystkie osiągnięcia edukacyjne 

ucznia z I półrocza oraz oceny bieżące uzyskane przez ucznia w II półroczu roku 

szkolnego. 

6. Ocena klasyfikacyjna roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły, natomiast wpływa 

na średnią ocen uzyskaną przez ucznia na świadectwie. 

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

zachowania. 

8. Na 3 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym śródrocznym rady pedagogicznej 

wychowawcy oddziałów informują rodziców poprzez dziennik elektroniczny o 

ustaleniu ocen śródrocznych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i oceny 

zachowania. 

9. Na 7 dni przed klasyfikacyjnym rocznym zebraniem rady pedagogicznej 

wychowawcy oddziałów informują rodziców poprzez dziennik elektroniczny o 

ustaleniu przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów ocen rocznych i oceny 

zachowania.  

10. Najpóźniej na 30 dni przed zakończeniem każdego półrocza wychowawcy oddziałów 

klas 4-8 informują poprzez dziennik elektroniczny uczniów i ich rodziców o 

przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych wpisanych do 

dziennika przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 

1) w okresie od wpisania przez nauczycieli do dziennika elektronicznego oceny 

przewidywanej do ustalonej uczeń ma bezpośredni wpływ, poprzez swoje osiągnięcia 

edukacyjne, na jej podwyższenie albo obniżenie. 

      2) ocena ustalona jest oceną ostateczną. 

        10 a. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu jej ustalania. 

10 b. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 10 a. zgłasza się od dnia ustalenia 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nie później jednak niż 

w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

10 c. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

jej ustalania dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

10 d. Ustalona przez komisję, o której mowa w ustępie 10c) roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny.  

10 e. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. z wyjątkiem negatywnej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 73 ust. 1 

11. Sprawdzian przygotowuje i przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu nie później, 

niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.10 a. 
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Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami, 

a o wyniku nauczyciel niezwłocznie informuje ucznia, jego rodziców/prawnych 

opiekunów oraz wychowawcę oddziału.  

 Sprawdzian z muzyki, plastyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma formę 

zadań praktycznych. 

12. W przypadku, gdy nie ma podstaw do wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej 

rodzice ucznia muszą być powiadomieni o tym fakcie na 30 dni przed konferencją 

klasyfikacyjną. 

13. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

14. Zasady organizacji egzaminów poprawkowych oraz ich przeprowadzania są 

uregulowane w §.73 – 75. 

 

§ 62 

 

1. W klasach I - III ocena opisowa zawiera opis osiągnięć ucznia w zakresie: 

1) edukacji polonistycznej: 

a) mówienia i słuchania, 

b) czytania, 

c) pisania. 

2) edukacji matematycznej- liczenia, 

3) edukacji przyrodniczej, 

4) edukacji społecznej, 

5) edukacji plastycznej, 

6) edukacji technicznej, 

7) edukacji muzycznej, 

8) edukacji informatycznej, 

9) wychowania fizycznego, 

10) języka obcego nowożytnego. 

1 a. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych 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 rozwojem uzdolnień. 

2. Poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności określa się w oparciu o 

wymogi określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu 

edukacyjnego oraz programie nauczania realizowanym w danej klasie. 

3. W klasach I-III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

wyraża się w postaci następującej skali: 

1) 6 – celujący, 

2) 5 – bardzo dobry, 

3) 4 – dobry, 

4) 3 – dostateczny, 

5) 2 – dopuszczający, 
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6) 1 – niedostateczny. 

4. Dopuszcza się możliwość stosowania plusów (+) i minusów (-) przy ocenach bieżących 

5. W klasach I-III oceny bieżące zapisuje się w dzienniku lekcyjnym. 

 

§ 63 

 

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne począwszy od klasy IV ustala się w stopniach 

wg następującej skali i kryteriów: 

1) stopień celujący ,,6” otrzymuje uczeń, który: 

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

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

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program 

nauczania tej klasy, lub 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim 

(regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

2) stopień bardzo dobry ,,5” otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie oraz 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi 

zastosować posiadana widzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach. 

3) stopień dobry ,,4” otrzymuje uczeń, który: 

c) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej 

klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte 

w podstawie programowej oraz 

d) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne. 

4) stopień dostateczny ,,3” otrzymuje uczeń, który: 

e) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej 

klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie 

programowej oraz 

f) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności. 

5) stopień dopuszczający ,,2” otrzymuje uczeń, który: 

g) ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekraczają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu 

w ciągu dalszej nauki oraz 

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

stopniu trudności. 

6) stopień niedostateczny ,,1” otrzymuje uczeń, który: 
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i) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową i 

programem  nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają 

dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz 

j) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) 

stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela. 

 

§ 64 

 

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo 

wyższej, szkoła, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez: 

1)  włączenie ucznia do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, jeśli na danym poziomie 

zajęcia takie się odbywają,  

2) zorganizowanie dla ucznia pomocy koleżeńskiej, 

3) pomoc wychowawców świetlicy, 

4) bieżącą pomoc nauczyciela przedmiotu. 

 

§ 65 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych 

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 odpowiednio w okresie, za 

który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych 

przepisów, indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie i w terminach określonych 

w rozdziale VII. 

6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo ,,nieklasyfikowana”. 

 

 

§ 66 

 

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 tej oceny. 
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1) Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor 

szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności 

ucznia, w formie pisemnej i ustnej, a z wych. fizycznego, plastyki, muzyki, zajęć 

technicznych i zajęć komputerowych w formie zadań praktycznych, oraz ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

3. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń. 

4. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

5. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

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

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

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

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

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

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

z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania sprawdzające;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

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

ucznia. 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w terminie, 

o którym mowa w ust.3 może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły i uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami. 

11. Przepisy pkt. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

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

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§ 67 
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1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę 

klasyfikacyjną, a uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą 

pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

§ 68 

 

1. Śródroczna i roczna 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. 

 2.  Ocena opisowa zachowania jest oceną jawną i obiektywną. Jest to ocena podsumowująca, 

     którą wystawia wychowawca oddziału.  

3.   Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły 

     podstawowej ustala się według następującej skali i dopuszcza się stosowanie skrótów:  

1) wzorowe – wz.,  

2) bardzo dobre – bdb.,  

3) dobre – db.,  

4) poprawne – pop.,  

5) nieodpowiednie – ndp.,  

6) naganne – ng.  

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

i odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń  i  odchyleń 

na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej.  

5.  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. 6 i 

7  

 

§ 69 

 

1.   W klasach I –III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 

      zachowania są ocenami opisowymi.  

2.  W klasach I – III prowadzi się bieżące ocenianie zachowania ucznia wg następujących 

kryteriów: 
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1) Kultura osobista. 

2) Ekonomiczne wykorzystanie czasu w trakcie zajęć. 

3) Kontakty koleżeńskie. 

4) Uznawanie autorytetów. 

5) Utrzymywanie porządku. 

6) Obowiązkowość i aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły. 

3. W klasach I – III informacje o zachowaniu ucznia zapisywane są w dzienniku zajęć za 

pomocą symboli:  

1) T- tak- spełnia podane kryteria, 

2) C- częściowo- nie zawsze spełnia podane kryteria, 

3) N- nie spełnia podanych kryteriów. 

 

§ 70 

 

1. Ocenę zachowania w klasach IV – VIII za I i II półrocze wystawia wychowawca oddziału 

2. Na początku roku szkolnego wychowawca oddziału ma obowiązek przedstawić uczniowi: 

1) kto i w jaki sposób proponuje ocenę zachowania; 

2) co wpływa na podwyższenie lub obniżenie oceny zachowania. 

3. Pozytywne i negatywne spostrzeżenia dotyczące zachowań ucznia odnotowywane są w 

dzienniku elektronicznym, w zakładce ,,uwagi”, z jednoczesnym poinformowaniem ucznia o 

dokonaniu wpisu.  

4. Kryteria wystawiania oceny zachowania 

1) Uczeń może uzyskać punkty dodatnie za: 

a) sumienne wywiązywanie się z obowiązków szkolnych; 

b) pełnienie funkcji w klasie i/lub szkole; 

c) praca społeczna na rzecz szkoły; 

d) osiągnięcia w konkursach i zawodach; 

e) systematyczną pracę w kołach zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych. 

2) Uczeń może uzyskać punkty ujemne za: 

a) niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych; 

b) niewłaściwe zachowanie podczas zajęć lekcyjnych, przerw, imprez szkolnych itp.; 

c) niewłaściwą postawę wobec uczniów i pracowników szkoły. 

3) Punktów ujemnych za niewłaściwe zachowania niezależne od ucznia nie otrzymuje 

ten uczeń, który w opinii psychologiczno-pedagogicznej ma stwierdzone cechy 

nadruchliwości psychoruchowej oraz impulsywności werbalnej. Zapis ten dotyczy 

tylko punktu 7 i 10 zawartego w tabeli zachowań punktowanych negatywnie. 

5. Kryteria oceniania zachowania 

1) Uczeń na początku każdego półrocza otrzymuje 0 punktów. 

2) Ocena półroczna będąca sumą punktów zgromadzonych przez ucznia w ciągu danego 

półrocza ustalana jest przez wychowawcę klasy z uwzględnieniem poniższej 

punktacji: 

 

zachowanie ilość punktów 
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wzorowe 200 p i wyżej 

bardzo dobre 170-199 

dobre 121-169 

poprawne 71-120 

nieodpowiednie 1-70 

naganne 0 i mniej 

 

3) Podstawą ustalenia oceny końcowo rocznej zachowania dla ucznia jest suma punktów 

zdobytych  przez niego w I i II półroczu. 

4)  Ocenę, o której mowa w pkt 3 ustala wychowawca klasy z uwzględnieniem poniższej 

punktacji: 

 

zachowanie ilość punktów 

wzorowe 400 i wyżej 

bardzo dobre 340-399 

dobre 242-339 

poprawne 142-241 

nieodpowiednie 1-141 

naganne 0 i mniej 

 

6. Dodatkowe kryteria ocen zachowania 

1) Uczeń z oceną wzorową zachowania nie może mieć więcej niż 20 punktów ujemnych 

w ciągu półrocza. 

2) Uczeń z oceną bardzo dobrą zachowania nie może mieć więcej niż 25 punktów 

ujemnych w ciągu półrocza. 

3) Uczeń z oceną dobrą zachowania nie może mieć więcej niż 35 punktów ujemnych w 

ciągu półrocza. 

4) Uczeń, który w ciągu półrocza nie uzyskał żadnych punktów ujemnych otrzymuje 

przy ustalaniu oceny zachowania dodatkowo 10 punktów dodatnich. 

5) Rada Pedagogiczna może obniżyć wystawioną już ocenę z zachowania w 

szczególnych przypadkach: 

a) Kradzieże rzeczy wartościowych; 

b) Pobicia, po których konieczna jest interwencja lekarska; 

c) Opuszczanie szkoły bez usprawiedliwienia, wagary; 

d) Lekceważący stosunek do pracowników szkoły; 

e) Niszczenia mienia szkoły i mienia prywatnego. 

7. Zachowania punktowane pozytywnie: 

 

Obszar Zachowanie  Ilość punktów 

 

 

1. Stosunek do obowiązków szkolnych 1 – 8 w kl.7-8 

1-10 w kl. 4-6 (suma pkt 
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Wywiązywanie 

się z 

obowiązków 

ucznia. 

ustalonych przez nauczycieli 

poszczególnych 

przedmiotów) 

2.Pełnienie funkcji w klasie/szkole i praca 

na rzecz klasy/szkoły niewynikająca z 

obowiązku dyżurnego 

1 – 10 

3. Pełnienie dyżurów klasowych i 

szkolnych 

5 

4. Aktywny udział w kołach działających 

w szkole 

za każde koło 1 – 10 

5. Strój galowy w dniach uroczystości 

szkolnych 

3 

6.Przygotowanie do zajęć, posiadanie 

przyborów, ćwiczeń, potrzebnych 

materiałów plastycznych. 

10 w półroczu 

 

 

 

Postępowanie 

zgodne z 

dobrem 

społeczności 

szkolnej. 

7. Wykonywanie dekoracji klasy i szkoły. każdorazowo 1 – 5 

8.Zaangażowanie w organizację imprez 

klasowych, szkolnych, charytatywnych. 

każdorazowo 1 – 5 

9. Udział w zbiórkach surowców 

wtórnych. 

1-10 w każdej kategorii 

10. Przekazywanie materiałów w ramach 

organizowanych akcji, zbiórek na rzecz 

potrzebujących. 

1 – 10 (w każdej zbiórce), nie 

więcej niż 30 punktów w 

półroczu 

11. Angażowanie rodziców do współpracy 

ze szkołą: współorganizowanie życia 

klasy i szkoły, praca na rzecz szkoły, 

sponsorowanie. 

Każdorazowo 5 pkt., nie 

więcej niż 25 pkt. w półroczu 

 

 

 

 

Dbałość o 

honor i 

tradycje 

szkoły. 

12.Reprezentowanie szkoły w imprezach 

zewnętrznych, środowiskowych, 

programach edukacyjnych. 

każdorazowo 5-10 (nie więcej 

niż 40 w półroczu) 

13.Udział w zawodach sportowych 

(turnieje, mistrzostwa, ligi). 

Udział w zawodach szkolnych 

– 5 każdorazowo 

Udział w zawodach 

miejskich– 10 każdorazowo 

 Zajęcie I-III miejsca w szkole 

– 10 Zajęcie I-V miejsca w 

mieście – 15 Zajęcie I-III 

miejsca w rejonie – 20 

14. Reprezentowanie szkoły w konkursach 

przedmiotowych. 

Przygotowanie i udział ucznia 

w konkursie: szkolnym – 5 

każdorazowo miejskim – 10 

każdorazowo rejonowym i 

ogólnopolskim - 15 
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każdorazowo Zajęcie I-III 

miejsca w szkole – 10 Zajęcie 

I-V miejsca w mieście (w tym 

wyróżnienie) – 15  

Zajęcie I-III miejsca w rejonie 

– 20 Zajęcie I-III miejsca w 

konkursie wojewódzkim – 25 

Laureat konkursu 

interdyscyplinarnego – 30 

Laureat Wojewódzkiego 

Konkursu Przedmiotowego - 

30 * punkty za udział i 

zdobyte miejsca nie sumują 

się. 

15.Udział w konkursach artystycznych. Przygotowanie i udział ucznia 

w konkursie: szkolnym – 5 

każdorazowo miejskim – 10 

każdorazowo rejonowym i 

ogólnopolskim - 15 

każdorazowo Zajęcie I-III 

miejsca w szkole – 10 Zajęcie 

I-V miejsca w mieście (w tym 

wyróżnienie) – 15  

Zajęcie I-III miejsca w rejonie 

– 20 Zajęcie I-III miejsca w 

konkursie wojewódzkim – 25 

Laureat konkursu 

interdyscyplinarnego – 30 

Laureat Wojewódzkiego 

Konkursu Przedmiotowego - 

30 * punkty za udział i 

zdobyte miejsca nie sumują 

się. 

16.Znajomosć hymnu szkoły. 3 

17. Znajomość życiorysu i twórczości 

patrona oraz historii szkoły. 

Po 3 punkty za każdą 

kategorię. 

18. Zaangażowanie w organizację Święta 

Szkoły. 

1-10 

19.Reprezentowanie szkoły w poczcie 

sztandarowym. 

10 w półroczu. 

20. Przynależność do ZHR. 10 

 

 

21.Udział w konkursach artystycznych - 

literackich i recytatorskich. 

Udział w konkursie: 

szkolnym – 5 każdorazowo 
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Dbałość o 

piękno mowy 

ojczystej. 

miejskim – 10 każdorazowo 

rejonowym i ogólnopolskim - 

15 każdorazowo Zajęcie I-III 

miejsca w szkole – 10 Zajęcie 

I-V miejsca w mieście (w tym 

wyróżnienie) – 15  

Zajęcie I-III miejsca w rejonie 

– 20 Zajęcie I-III miejsca w 

konkursie wojewódzkim – 25 

Laureat konkursu 

interdyscyplinarnego – 30 

Laureat Wojewódzkiego 

Konkursu Przedmiotowego - 

30 * punkty za udział i 

zdobyte miejsca nie sumują 

się. 

22. Przestrzeganie zasad dotyczących 

poprawnej mowy ojczystej zgodnie z 

normami zawartymi w słowniku języka 

polskiego. 

10 w półroczu 

 

Dbałość o 

bezpieczeństwo 

i zdrowie 

własne oraz 

innych osób. 

23.Udział w konkursach, akcjach, 

programach profilaktycznych dotyczących 

bezpieczeństwa i zdrowia. 

1 – 5 punktów każdorazowo 

24.Dbałosć o bezpieczeństwo i zdrowie 

swoje i innych zgodnie z wytycznymi 

dyrektora szkoły w związku z ogłoszoną 

np. pandemią. 

20 w półroczu 

25. Dbałość o schludny i estetyczny 

wygląd, 

10 w półroczu 

26.Reagowanie na przejawy agresji 

słownej, fizycznej, psychicznej, 

internetowej. Pomoc osobie 

pokrzywdzonej. 

10 każdorazowo 

27. Czynne wspomaganie działalności 

szkoły w zakresie walki z uzależnieniami. 

5 każdorazowo 

 

Godne, 

kulturalne 

zachowanie w 

szkole i poza 

nią. 

28. Udział w akcjach wolontariackich. 1-10 każdorazowo 

29. Zachowanie zgodne z normami życia 

społecznego (życzliwość, szacunek, 

kultura osobista). 

10 w półroczu 

30. Godne kulturalne zachowanie się 

podczas wyjść i wyjazdów do instytucji 

kultury na koncerty, przedstawienia, 

filmy. 

10 w półroczu 
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Okazywanie 

szacunku 

innym osobom. 

31. Stosowanie zwrotów 

grzecznościowych. 

10 w półroczu 

32. Okazywanie szacunku innym osobom. 15 w półroczu 

  

 

8. Zachowania punktowane negatywnie: 

 

Obszar Zachowanie  Ilość punktów 

 

 

 

 

 

Wywiązywanie 

się z 

obowiązków 

ucznia. 

1. Brak usprawiedliwienia nieobecności w 

terminie do końca danego miesiąca, 

nieusprawiedliwione spóźnienia. 

-2 każdorazowo 

2.Brak podpisu rodzica pod informacją. -2 każdorazowo 

3. Lekceważenie dyżurów szkolnych i 

klasowych. 

-3 każdorazowo 

4. Niewykonanie podjętego zadania. -3 każdorazowo 

5. Brak obuwia zmiennego, brak stroju 

galowego w dniach uroczystości 

szkolnych, niestosowny strój szkolny 

(niezgodny z zapisem w statucie). 

-3 każdorazowo 

6. Brak przygotowania do zajęć, brak 

przyborów ćwiczeń, materiałów na zajęcia 

artystyczne. 

-1 każdorazowo 

 

 

 

Postępowanie 

zgodne z 

dobrem 

społeczności 

szkolnej. 

7. Używanie telefonu komórkowego i innej 

elektroniki w szkole bez zgody 

nauczyciela. 

-5 każdorazowo 

8.Niedostosowanie się do zasady 

dotyczącej odłożenia telefonu w 

wyznaczone miejsce. 

- 3 każdorazowo 

9. Celowe niszczenie mienia szkoły. - 20 każdorazowo 

10. Nieutrzymywanie w porządku i 

czystości swojego stanowiska pracy. 

-3 każdorazowo 

  

 

 

 

 

Dbałość o 

honor i 

tradycje 

szkoły. 

11.Nieznajomosć hymnu szkoły. -3 każdorazowo 

12.Nieznajomosć hymnu narodowego. - 3 każdorazowo 

13. Nieznajomość życiorysu i twórczości 

patrona szkoły oraz historii szkoły. 

- 3 każdorazowo w każdej 

kategorii 

14.Brak zaangażowania w organizację 

Święta Szkoły i innej uroczystości. 

- 5 każdorazowo 

15. Niewłaściwa postawa w czasie hymnu, 

brak szacunku do symboli narodowych, 

religijnych i szkolnych. 

- 5 każdorazowo 

16. Niewłaściwe zachowanie w czasie 

imprez szkolnych, brak szacunku dla pracy 

- 5 każdorazowo 
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innych osób. 

17. Niewywiązywanie się z obowiązku 

reprezentowania szkoły w poczcie 

sztandarowym. 

- 2 każdorazowo 

  

  

 

 

 

 

Dbałość o 

piękno mowy 

ojczystej. 

 

18.Używanie wulgaryzmów. - 10 każdorazowo 

19. Agresja słowna i arogancja w stosunku 

do innych uczniów i pracowników szkoły. 

- 2 każdorazowo 

 

Dbałość o 

bezpieczeństwo 

i zdrowie 

własne oraz 

innych osób. 

20.Nieestetyczny i nieschludny wygląd. - 3 każdorazowo 

21. Przebywanie w czasie przerw w 

miejscach niedozwolonych. 

- 2 każdorazowo 

22. Samowolne opuszczenie terenu szkoły 

lub oddalenie się od grupy podczas zajęć w 

terenie. 

- 10 każdorazowo 

23.Udział w bójce. - 20 każdorazowo 

24. Stosowanie przemocy fizycznej lub 

psychicznej wobec innych osób w 

relacjach bezpośrednich, pośrednich, 

internetowych w szkole i poza nią. 

- 15 każdorazowo 

25.Posiadanie niebezpiecznych 

przedmiotów lub substancji zagrażających 

bezpieczeństwu innych osób. 

- 10 każdorazowo 

26.Palenie papierosów, picie alkoholu, 

spożywanie napojów energetycznych, 

używanie środków odurzających w szkole i 

poza nią. 

- 20 każdorazowo 

27. Brak dbałości o bezpieczeństwo i 

zdrowie swoje i innych zgodnie z 

wytycznymi dyrektora szkoły w związku z 

ogłoszoną pandemią. 

- 1 każdorazowo 

 

Godne, 

kulturalne 

zachowanie w 

szkole i poza 

nią. 

28. Niewłaściwe zachowanie podczas 

lekcji utrudniające ich prowadzenie. 

- 3 każdorazowo 

29. Niewłaściwe zachowanie podczas 

przerw. 

- 2 każdorazowo 

30. Kradzieże i wyłudzanie pieniędzy. - 20 każdorazowo 

31.Fałszowanie dokumentów, kłamstwa, 

oszustwa, dokonywanie plagiatów. 

- 10 każdorazowo 



69 

 

 

Okazywanie 

szacunku 

innym osobom. 

32. Zachowania niekoleżeńskie- 

dokuczanie, wyrachowanie, intrygowanie, 

plotkowanie, obmawianie, wyśmiewanie, 

publiczne upokarzanie. 

- 3 każdorazowo 

33. Lekceważące zachowanie wobec 

pracowników szkoły. 

- 2 każdorazowo 

34.Niewykonanie polecenia nauczyciela 

lub innego pracownika szkoły. 

- 2 każdorazowo 

35.Niestosowanie zwrotów 

grzecznościowych. 

- 1 każdorazowo 

 

9. Postanowienia końcowe: 

1) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zachowania podlegają ewaluacji półrocznej i 

rocznej. 

2) Punktowe zasady oceniania mogą ulegać modyfikacji zgodnie z wymaganiami szkoły 

po zakończonym półroczu lub roku szkolnym. 

3) Rodzice/opiekunowie ucznia mają dostęp do informacji dotyczącej otrzymanych przez 

ucznia punktów dodatnich i ujemnych za pośrednictwem dziennika elektronicznego, w 

zakładce ,,uwagi”. 

4) Wychowawca klasy, oceniając zachowanie danego ucznia może przyznać dodatkowo 

5 punktów za pozytywne działania nieujęte w kryteriach zachowania. 

5) Na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca 

informuje ucznia o przewidywanej ocenie z zachowania poprzez dziennik 

elektroniczny. 

6) Przewidywana ocena z zachowania może (w czasie od posiedzenia klasyfikacyjnego 

Rady Pedagogicznej) zostać obniżona w przypadku drastycznego naruszenia zasad 

zachowania po pisemnym poinformowaniu rodziców ucznia. 

 10. Uczeń i jego rodzice mają prawo wnioskować na piśmie do wychowawcy oddziału  

            o zmianę oceny zachowania. 

1) rodzice w porozumieniu z uczniem składają wniosek w terminie nie dłuższym niż 

3 dni robocze od podania informacji o przewidywanej dla ucznia półrocznej bądź 

rocznej ocenie zachowania. 

2) we wniosku rodzice wraz z uczniem określają o jaką ocenę uczeń się ubiega. 

3)  uczeń wraz z rodzicami może ubiegać się o podwyższenie półrocznej bądź 

rocznej oceny zachowania tylko o jeden stopień. 

4)  o wyższą od bardzo dobrej śródroczną bądź roczną ocenę zachowania nie może 

ubiegać się uczeń, który w ciągu półrocza uzyskał 20 punktów ujemnych. 

5) o wyższą od dobrej śródroczną bądź roczną ocenę zachowania nie może ubiegać 

się uczeń, który uzyskał w ciągu półrocza 25 punktów ujemnych. 

6) o wyższą od poprawnej śródroczną bądź roczną ocenę zachowania nie może 

ubiegać się uczeń, który uzyskał w ciągu półrocza40 punktów ujemnych. 

7) o wyższą od nieodpowiedniej śródroczną bądź roczną ocenę zachowania nie może 

ubiegać się uczeń, który uzyskał więcej niż 50 punktów ujemnych w ciągu 

półrocza. 
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8) o wyższą od nagannej śródroczną bądź roczną ocenę zachowania nie może ubiegać 

się uczeń, który uzyskał więcej niż 65 punktów ujemnych w ciągu półrocza. 

9)  Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o podwyższenie oceny zachowania, uczeń    

w terminie dwóch tygodni realizuje wyznaczone przez wychowawcę dwa zadania 

z “Katalogu zadań”, o którym mowa w pkt 9 oraz jedno zaproponowane przez 

siebie. 

10)  Warunkiem otrzymania oceny wyższej z zachowania jest wykonanie wszystkich 

zadań i nieuzyskanie w tym czasie przez ucznia żadnych punktów ujemnych. 

11)  Katalog zadań realizowanych przez ucznia w celu podwyższenia oceny obejmuje: 

a) samodzielne wykonanie pomocy dydaktycznych: prezentacji multimedialnych, figur 

geometrycznych, plansz o higienie, zdrowiu, ekologii, makiet zabytków, plansz 

ortograficzno-gramatycznych. 

b) udzielenie pomocy koleżeńskiej innemu uczniowi bądź uczennicy, która przyniesie 

efekt. 

c) wykonanie tabliczek informacyjnych typu: “Nie biegaj”, “Szanuj zieleń”, “Nie 

hałasuj”. 

d) zaangażowanie się w imprezę szkolną lub pozaszkolną. 

e) zadbanie o wystrój korytarza szkolnego, wybranej klasopracowni poprzez 

przygotowanie gazetki lub tablicy informacyjnej. 

f) wykonanie prac porządkowych na rzecz szkoły 

g) przygotowanie i wygłoszenie na lekcji z wychowawcą oddziału referatu na tematy 

związane z profilaktyką uzależnień. 

h) przygotowanie konkursu wiedzy z wybranej dziedziny dla danej grupy wiekowej  

 

§ 71 

 

1. Oceny zachowania są jawne i obiektywne. Wystawia je wychowawca oddziału po 

uprzednim zasięgnięciu opinii:  

1) wszystkich uczących w danym oddziale – na podstawie sumy odpowiedniej ilości 

punktów 1 – 10 (w klasach IV-VI) i 1 – 8 (w klasach VII-VIII) ustalonych przez 

nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów w tym oddziale. 

2) uczniów oddziału wg skali: 

a) wzorowe: +15 pkt, 

b) bardzo dobre: +10 pkt, 

c) dobre: +5 pkt, 

d) poprawne: +3 pkt, 

e) nieodpowiednie i naganne: 0 pkt. 

3) ocenianego ucznia (samoocena) – na podstawie proponowanej pisemnie przez danego 

ucznia oceny (wg skali zawartej w pkt 2) oraz podsumowaniu ilości zebranych 

punktów. Karta samooceny i oceny koleżeńskiej musi być zaopatrzona w następujący 

komentarz: „Oceny zachowania uczniów dokonano w dniu……..” oraz „data i podpis 

wychowawcy”. 

2. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 
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1) wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest wzorem do 

naśladowania przez innych uczniów, 

2) wyróżnia się kulturą osobistą wobec rówieśników i osób dorosłych,  

3) przestrzega zasad kultury współżycia w zespole oraz zasad kultury językowej, 

4) jest uczciwy i prawdomówny, 

5) jest uczynny, życzliwy, pomaga innym, 

6) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych, reaguje na przejawy zła, 

7) wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz, oddziału szkoły i środowiska, 

aktywnie uczestniczy w imprezach oddziałowych i organizowanych akcjach 

szkolnych, 

8) dba o mienie szkolne i kolegów, dba o porządek otoczenia, 

9) chętnie uczestniczy w konkursach między oddziałowych, szkolnych i pozaszkolnych, 

godnie reprezentując oddział lub szkołę, 

10)  systematycznie i punktualnie bierze udział w zajęciach edukacyjnych, a jego 

ewentualne nieobecności są usprawiedliwione, 

11)  systematycznie i aktywnie uczestniczy w wybranych zajęciach dodatkowych – kołach 

przedmiotowych i zainteresowań, także organizowanych poza szkołą, 

12)  dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany, 

13)  nie farbuje włosów, nie przychodzi na zajęcia z pomalowanymi paznokciami  

i w makijażu, 

14)  nie ulega nałogom, 

15)  w półrocznej punktacji uzyskał 200 punktów lub więcej, a w końcowo rocznej 400 

pkt lub więcej, 

16)  w ciągu roku uzyskał nie więcej niż 20 punktów ujemnych, 

17)  posiadając określoną w pkt 15 ilość punktów nie dopuścił się zachowań 

wyszczególnionych w ust. 8 pkt 14, 15 i 20. 

3. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) wypełnia wszystkie obowiązki zapisane w regulaminie szkolnym, 

2) wyróżnia się na forum oddziału aktywnością – chętnie bierze udział w pracach na 

rzecz klasy, szkoły i środowiska, dokładnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań, 

3) nie uchyla się od współpracy i pomocy innym, 

4) zawsze stosuje formy grzecznościowe w kontaktach z dorosłymi i kolegami, 

prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, jego postawa jest nacechowana 

życzliwością w stosunku do otoczenia, 

5) dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany, 

6) dba o bezpieczeństwo swoje i innych, 

7) nie maluje włosów, nie przychodzi na zajęcia z pomalowanymi paznokciami  

i w makijażu, 

8) nie ulega nałogom, 

9) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia edukacyjne, w terminie dostarcza 

usprawiedliwienia wszystkich nieobecności, 

10)  dba o mienie szkolne i kolegów, dba o porządek otoczenia, 

11)  uczestniczy w konkursach między oddziałowych, szkolnych i pozaszkolnych, godnie 

reprezentując oddział lub szkołę, 
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12)  jest uczciwy i prawdomówny, 

13)  w półrocznej punktacji uzyskał 170 - 199 punktów, a w końcowo rocznej 340 – 399 

pkt, 

14)  w ciągu roku uzyskał nie więcej niż 25 punktów ujemnych, 

15)  posiadając określoną w pkt 13 ilość punktów nie dopuścił się zachowań 

wyszczególnionych w ust. 8 pkt 14, 15 i 20. 

4. Ocenę dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) stosuje się do ustalonych norm i zasad zachowania, 

2) wywiązuje się sumienie z powierzonych mu obowiązków, stara się wykonywać je 

terminowo, ale rzadko podejmuje je z własnej inicjatywy, 

3) nie uczestniczy w niebezpiecznych zabawach, bójkach i przepychankach, 

4) wyraża się i zachowuje w sposób kulturalny, w półroczu otrzymał nie więcej niż 4 

pisemne uwagi o niewłaściwym zachowaniu (drobne uwagi, np. przeszkadzanie w 

prowadzeniu lekcji), 

5) jest uczciwy i prawdomówny, 

6) szanuje godność swoją i innych, 

7) systematycznie uczęszcza na zajęcia, w półroczu zdarzyło mu się tyko 2 razy spóźnić 

(do 15 minut), 

8) nie przeszkadza w pracy nauczycielom i rówieśnikom, 

9) dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany, 

10)  nie ulega nałogom, 

11)  w półrocznej punktacji uzyskał 121 - 169 punktów, a w końcowo rocznej 242 – 339 

pkt, 

12)  w ciągu roku uzyskał nie więcej niż 35 punktów ujemnych, 

13)  posiadając określoną w pkt 11 ilość punktów nie dopuścił się zachowań 

wyszczególnionych w ust. 8 pkt 14, 15 i 20. 

5. Ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

 

1) bierze udział w obowiązkowych pracach na rzecz szkoły i środowiska, 

2) przeważnie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków, 

3) zdarzyło się, że zachował się nietaktownie lub nie zapanował nad emocjami i użył 

mało kulturalnego słownictwa w rozmowie z nauczycielem, innym dorosłym lub 

rówieśnikiem, ale potrafił wyrazić skruchę i przeprosić, 

4) w przypadku zniszczenia własności prywatnej lub szkolnej dokonuje naprawy lub w 

inny sposób rekompensuje szkodę, 

5) nieregularnie usprawiedliwia nieobecności,  

6) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem, pozytywnie reaguje na 

uwagi, stara się poprawić swoje zachowanie, 

7) nie ulega nałogom, 

8) w półrocznej punktacji uzyskał 71-120 punktów, a w końcowo rocznej 142 – 241 pkt 

6. Ocenę nieodpowiednią z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) nie wykazuje zainteresowania działaniami na rzecz szkoły i środowiska, 

2) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych, 

3) wagaruje, 
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4) wykazuje brak kultury osobistej – jest agresywny, wulgarny w stosunku do 

pracowników szkoły i innych uczniów, 

5) w półroczu opuścił bez usprawiedliwienia ponad 15 godzin, często spóźnia się na 

zajęcia, także na kolejne godziny lekcyjne w ciągu dnia, 

6) utrudnia swoim zachowaniem prowadzenie zajęć lekcyjnych, 

7) jego zachowanie jest sprzeczne z zasadami uczciwości, 

8) nie czuje potrzeby dbania o własny wygląd, 

9) nie szanuje cudzej godności i własności, 

10)  ulega nałogom, 

11)  za swoje powtarzające się niewłaściwe zachowanie i czyny otrzymał naganę 

wychowawcy oddziału i upomnienie dyrektora szkoły, 

12)  w półrocznej punktacji uzyskał 1-70 punktów, a w końcowo rocznej 1 – 141 pkt. 

7. Ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) uchyla się od wszelkich działań na rzecz szkoły i środowiska, 

2) znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, 

3) często odzywa się niekulturalnie, używa wulgaryzmów jest agresywny, 

4) nagminnie opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia, nie jest zainteresowany 

samorozwojem i uzyskiwaniem pozytywnych wyników w nauce, 

5) często utrudnia nauczycielom prowadzenie lekcji a kolegom twórcze i aktywne 

uczestnictwo w zajęciach, 

6) rozmyślnie niszczy mienie prywatne lub szkolne, 

7) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych, 

8) brał udział w chuligańskich wybrykach w szkole lub poza nią, 

9) nie poprawia swojego zachowania mimo zastosowanych przez szkołę środków 

zaradczych, 

10)  ulega nałogom, zachęca lub zmusza innych do stosowania używek, 

11)  w półrocznej punktacji uczeń uzyskał 0 lub mniej punktów. 

 

§ 72 

 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia powinny być zgłoszone na piśmie z uzasadnieniem, nie później niż w 

terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która: 

1) ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania członków 

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

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji; 

2) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa, 

od ustalonej wcześniej oceny; 
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3) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna. 

4. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora 

szkoły – jako przewodniczący komisji, wychowawca oddziału, nauczyciel prowadzący 

zajęcia edukacyjne w danym oddziale, pedagog szkolny, psycholog, przedstawiciel 

samorządu uczniowskiego i przedstawiciel rady rodziców. 

5.   Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia 

komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

6.  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 73 

 

1.   Począwszy od kl. IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

      otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 

      edukacyjnych albo jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka 

      mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, może przystąpić 

      do egzaminu poprawkowego z tych zajęć, który przeprowadza komisja powołana przez 

      dyrektora szkoły. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na prośbę ucznia lub jego rodziców, zgłoszoną 

pisemnie do dyrektora szkoły do 3 dni po zebraniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

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

5. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, zajęć 

komputerowych i wychowania fizycznego, ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w szkole. 

 

§ 74 

 

1. Dla przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły powołuje 

trzyosobową komisję w następującym składzie: 

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

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji. 

2. Nauczyciel, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt. 2 może być zwolniony z udziału w 

pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą 

innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne w tej lub innej 

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

porozumieniu z dyrektorem tamtej szkoły. 
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3. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza 

przewodniczący. 

4. Zadania egzaminacyjne powinny uwzględniać każdy z poziomów wymagań (K, P, R, 

D). 

 

§ 75 

 

1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu; 

4)  imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

2. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca 

września. 

4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna. 

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

programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę. 

6. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w 

ciągu   danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub 

języka regionalnego, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie 

programowo wyższej.   

 

§ 76 

 

1. O przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego może ubiegać się uczeń 

nieklasyfikowany, któremu przysługuje takie prawo. 

2. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego przeprowadza się na pisemną 

prośbę ucznia lub jego rodziców złożoną u dyrektora szkoły na 21 dni przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Uczeń nieklasyfikowany z 

powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za 

zgodą rady pedagogicznej. 

3. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą egzaminy klasyfikacyjne zdaje 

obligatoryjnie w terminach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. 
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4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a jego termin 

uzgadnia sie z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w szkole. 

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

klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 

§ 77 

 

1. Dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności, 

nieusprawiedliwionej nieobecności-za zgodą Rady Pedagogicznej oraz realizującemu 

indywidualny tok nauki, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich 

samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

2. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą egzamin 

klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji 

wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze, jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy. 

2a. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 

poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, 

plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2b. Uczniowi, o którym mowa w ust.2 zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny 

zachowania. 

 

§ 78 

 

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

2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, informatyki i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych. 

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

usprawiedliwionej nieobecności, lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, lub 

realizuje indywidualny tok nauki, przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:  

              1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;  

              2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą, 

lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły przeprowadza komisja, w skład której 

wchodzą:  

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

przewodniczący komisji,  
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2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniej klasy. 

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

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

uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

6. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne proponuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, a 

zatwierdza dyrektor szkoły. 

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

8.  Podczas przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze   

obserwatorów – rodzice ucznia. 

 

§ 79 

 

1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności:  

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin; 

3) termin egzaminu;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

2. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

3. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna z zastrzeżeniem art.     

44m i 44n ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. 

4. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

5. W arkuszu ocen wpisuje się datę egzaminu klasyfikacyjnego oraz ocenę ustaloną 

w wyniku tego egzaminu. 

6. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego, a nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

 

§ 80 

 

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

wyższej. 

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

wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada 

pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo 

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

rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w 

programie nauczania dwóch klas. 
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3. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli 

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości 

narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego uzyskał roczne pozytywne 

oceny klasyfikacyjne.  

4. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości 

narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny 

klasyfikacyjne oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.  

5. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w pkt.4, powtarza ostatnią klasę 

szkoły podstawowej. 

6. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza 

odpowiednio klasę. 

7. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w 

danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia rada pedagogiczna może postanowić o 

powtarzaniu klasy przez ucznia klasy III na wniosek wychowawcy oddziału po 

zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu 

opinii wychowawcy oddziału. 

 

§ 81 

 

1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć 

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

bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej z wyróżnieniem. 

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

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

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

wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75. 

4. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał 

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

5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 

5,0 oraz wzorową ocenę zachowania otrzymuje odznakę wzorowy uczeń.  

6. W wyniku klasyfikacji końcowo rocznej przyznaje się tytuł i statuetkę dla najlepszego 

absolwenta i najlepszego sportowca. 

7. W wyniku klasyfikacji końcoworocznej przyznaje się tarcze absolwenta: złotą - 

absolwentowi, który uzyskał świadectwo z wyróżnieniem, srebrną – absolwentowi, który 

uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią 4,74 – 4,00 oraz brązową absolwentowi, który 

uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią niższą niż 4,00. 
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ROZDZIAŁ 7 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 82 

 

1. W szkole zatrudnieni są: 

1) nauczyciele, 

2) pracownicy administracji, 

3) pracownicy obsługi. 

 

§ 83 

 

Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne 

przepisy. 

 

§ 84 

 

1. W szkole o liczebności co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

2. Wicedyrektor jest zobowiązany do: 

1) dbania o pełną realizację obowiązku szkolnego w obwodzie szkoły przez 

prowadzenie ewidencji uczęszczania dzieci do szkoły, sprawdzanie wykazów 

uczniów opuszczających zajęcia, realizację przepisów ruchu uczniów, kontakty                                        

z rodzicami, opiekunami, nadzór nad pracą sekretarki szkolnej - w tym zakresie, 

dokonywanie sprawozdań i analiz, czuwanie nad frekwencją w szkole, 

2) zapewnienia prawidłowej bieżącej organizacji przebiegu procesu dydaktyczno – 

wychowawczego i opieki w szkole poprzez sporządzanie tygodniowego rozkładu 

zajęć lekcyjnych, organizację i dokumentację zastępstw, koordynowanie regulacji 

planu lekcji oraz kontaktów z rodzicami, 

3) zapewnienia prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracy pedagogicznej 

wszystkich zajęć szkolnych, a w szczególności dzienników, arkuszy ocen, 

dokumentacji badań osiągnięć edukacyjnych, 

4) organizowania i kontrolowania dyżurów nauczycieli, 

5) prowadzenia hospitacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych i pozalekcyjnych, 

6) organizacji śródrocznego wyjazdu uczniów klas trzecich w ramach „Zielonej 

szkoły”, 

7) nadzorowania prac komisji inwentaryzacyjnej, 

8) przekazywania Dyrektorowi szkoły uwag, spostrzeżeń i propozycji dotyczących 

funkcjonowania szkoły, 

9) realizowanie obowiązków Dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności, 

10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora szkoły, 

11) dba o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę. 

3. Wicedyrektor jest uprawniony do: 
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1) kierowania pracą szkoły w zakresie zadań wymienionych w pkt. 2, a w razie 

nieobecności dyrektora we wszystkich dziedzinach funkcjonowania placówki, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi organów administracji 

szkolnej, 

2) kontrolowania, instruowania, oceniania, udzielania pomocy i zaleceń służbowych 

pracownikom funkcjonalnie powiązanych w realizacji zadań wymienionych w 

pkt. 2, zaś w przypadku nieobecności Dyrektora szkoły wszystkim osobom 

pozostającym z nim w stosunku służbowego i funkcjonalnego podporządkowania, 

3) w przypadku nieobecności dyrektora podpisywanie dokumentów wystawianych 

przez szkołę, korespondencji urzędowej, reprezentowanie szkoły w imieniu 

Dyrektora szkoły i przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 

4. Wicedyrektor otrzymuje szczegółowy wykaz uprawnień i obowiązków oraz zakres 

odpowiedzialności w dniu jego powołania. 

5. Zakres czynności, o których mowa w pkt. 2 ustala Dyrektor szkoły.  

 

§ 85 

 

1. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych mają 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i 

obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

2. Nauczyciele są zobowiązani do wykonywania zadań zleconych przez dyrektora 

związanych z organizacją i realizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo – 

wychowawczego oraz są odpowiedzialni za jakość i wyniki swojej pracy, a w 

szczególności: 

1) odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć 

lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz pełnionych dyżurów podczas 

przerw międzylekcyjnych,  

2) odpowiadają za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego oraz uzyskiwane 

efekty w tej pracy i w związku z tym zobowiązani są do rzetelnego przygotowania 

realizowanego procesu oraz opracowanie rozkładów materiału programowego 

realizowanego w każdej klasie, a także wdrażanie działań nowatorskich i 

innowacyjnych, 

3) akcentują na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistyczne, 

moralne i estetyczne, przyswajanie których umożliwia świadomy wybór celów i 

dróg życiowych,  

4) wskazują na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka, 

5) dążą do osiągania w stopniu najwyższym celów szkoły, ustalonych w programie 

nauczania, planach pracy szkoły, programie wychowawczo-profilaktycznym, 

6) informują uczniów oraz rodziców uczniów o wymaganiach edukacyjnych 

z zakresu swojego przedmiotu, a także o ustalonych przez siebie szczegółowych 

zasadach oceniania, 

7)  zobowiązani są do dbałości i utrzymywania w należytym stanie pomocy 

dydaktyczno – wychowawczych i sprzętu szkolnego, 
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8) wspierają rozwój psychofizyczny uczniów, rozpoznają zdolności 

i zainteresowania uczniów oraz pracują nad ich rozwojem, 

9)  realizują zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniając potrzeby 

i zainteresowania uczniów, 

10) dostosowują metody i formy pracy dydaktycznej do wieku i umiejętności 

uczniów, kierując się zasadą indywidualizacji podejścia i wymagań, 

11) są bezstronni i obiektywni w ocenie uczniów, stosują obowiązujące przepisy w 

zakresie oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów, stale podnoszą swoje 

kwalifikacje i umiejętności z zakresu diagnozy edukacyjnej, 

12) rozpoznają potrzeby i możliwości edukacyjne poszczególnych uczniów, 

indywidualizują proces dydaktyczny, pomagają uczniom w przezwyciężaniu 

niepowodzeń szkolnych, otaczają szczególną opieką uczniów zdolnych, 

13) systematycznie doskonalą swoje umiejętności dydaktyczne, podnoszą i 

aktualizują wiedzę i umiejętności pedagogiczne i psychologiczne, 

14)  współdziałają z wychowawcą klasy. 

3. Niezależnie od powinności wymienionych w pkt 2 nauczyciele zobowiązani są do: 

1) systematycznego i prawidłowego prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania 

oraz innej dokumentacji pedagogicznej, 

2) zachowania tajemnicy służbowej, 

3) współpracy ze wszystkimi członkami Rady Pedagogicznej na rzecz szkoły i 

uczniów, 

4) przestrzegania zasad etyki zawodowej, 

5) przestrzegać regulaminu pracy, przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, 

6) uczestnictwa w różnych formach doskonalenia organizowanego przez dyrektora 

szkoły, 

7) zapoznawania się z aktualnym stanem prawnym w oświacie, 

8) realizowania doraźnych zastępstw, zgodnie z planem ustalonym przez dyrektora 

szkoły. 

4. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania i dlatego kierunek 

działalności wychowawczej szkoły nie może być sprzeczny z wolą rodziców. 

5. Nauczyciele nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty 

wychowania, ponieważ pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do 

dzieci posiadają ich rodzice. 

 

§ 86 

 

1. Nauczyciel ma prawo do: 

1) wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku 

szkolnego, 

2) przedstawienia dyrektorowi szkoły programu nauczania, który po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej, dyrektor szkoły dopuszcza do użytku szkolnego, 

3) decydowania o doborze metod i form pracy, podręczników i środków 

dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu, 
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4) decydowania o bieżącej, półrocznej i rocznej ocenie postępów swoich uczniów, 

5) wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień 

oraz udzielania regulaminowych kar uczniom, 

6) opracowania własnego programu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami, 

7) wyrażania własnej opinii we wszystkich sprawach dotyczących szkoły i jego 

zatrudnienia. 

2. Uprawnienia nauczyciela wynikają z Karty Nauczyciela a w sprawach nieuregulowanych   

      Kartą z Kodeksu Pracy.  

 

§ 87 

 

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

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb, z uwzględnieniem także metod i technik kształcenia na 

odległość. 

2. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą 

zespoły przedmiotowe. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) organizowanie współpracy w zakresie wyboru programów nauczania, uzgodnienia 

sposobów realizacji programów nauczania poszczególnych przedmiotów, 

korelowania treści nauczania przedmiotów, opiniowanie programu z zakresu 

kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz 

sposobów badania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) analizę wyników wewnętrznego i zewnętrznego mierzenia efektów pracy 

dydaktycznej szkoły, w tym wyników zewnętrznego sprawdzianu,  

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, wymiany 

doświadczeń zawodowych oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli 

stażystów rozpoczynających pracę w zawodzie, 

5) współdziałanie w organizowaniu klasopracowni, a także w uzupełnianiu ich 

wyposażenia, 

6) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i 

eksperymentalnych programów nauczania. 

3. Nauczyciele, oprócz zespołów wymienionych w ust. 1 i 2 mogą tworzyć zespoły: 

oddziałowe, wychowawcze lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. 

4. Pracą w zespole kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek 

zespołu. 

5. Nauczyciele i wychowawcy mają prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej 

i metodycznej ze strony właściwych placówek oraz instytucji oświatowych i naukowych. 

Na terenie szkoły pomocy początkującym nauczycielom i wychowawcom udziela 

przewodniczący zespołu przedmiotowego bądź inna wyznaczona przez dyrektora szkoły 

osoba. 

 

§ 88 
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1. Dyrektor szkoły może utworzyć zespoły wychowawcze dla poszczególnych oddziałów 

równoległych w szkole. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany i odwoływany na wniosek zespołu 

przez dyrektora szkoły. 

3. Do zadań zespołu wychowawczego należy: 

1) opracowanie projektu szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego 

dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska 

lokalnego, 

2) doskonalenie metod pracy wychowawczej, 

3) wnioskowanie do Rady Rodziców w sprawie udzielenia pomocy materialnej 

uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej i finansowej, 

4) analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów oraz ustalanie form 

pomocy tym uczniom, 

5) wypracowanie wspólnych działań mających na celu zapobieganie demoralizacji i 

powstaniu sytuacji patologicznych. 

 

§ 89 

 

Dyrektor szkoły lub Rada Pedagogiczna może powołać doraźnie zespoły problemowo-

zadaniowe do realizacji ściśle określonych problemów i wybranych zagadnień statutowej 

działalności szkoły i pracy nauczycieli. 

 

§ 90 

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli 

uczących w tym oddziale, zwanemu dalej ,,wychowawcą”. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej w ciągu całego etapu edukacyjnego, 

funkcję wychowawcy w oddziale pełni ten sam nauczyciel. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na umotywowany, pisemny wniosek 

klasowej rady rodziców, dopuszcza się możliwość zmiany nauczyciela pełniącego 

funkcję wychowawcy klasy. 

4. Program wychowawczo-profilaktyczny i plan pracy szkoły określa cele i treści 

wychowawcze realizowane przez wychowawcę. 

5. Formy spełniania zadań nauczyciela – wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

i potrzeb uczniów oraz do warunków środowiskowych szkoły. 

 

§ 91 

 

1. Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad 

uczniami, w szczególności: 

1) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) kształtowanie atmosfery dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród 

uczniów, 
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3) planowanie i organizowanie w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami różnych 

form życia zespołowego, 

4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, uzgadnianie i koordynowanie 

ich działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a w szczególności wobec 

tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka, 

5) inicjowanie i organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, 

6) otaczanie opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej 

oraz organizowanie im stosownej pomocy w tym zakresie, 

7) współdziałanie z pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania konfliktów w 

zespole i konfliktów między wychowankami a społecznością szkoły, 

a) eliminacji zaburzeń motywacji szkolnej wychowanków, 

b) udzielania wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

c) rozwiązywania problemów wychowawczych jednostki i grupy, 

d) realizacji procesu integracyjnego w zespole, 

e) organizowania doradztwa dla uczniów i ich rodziców. 

8) sprawowanie opieki nad samorządem klasowym w kierunku pobudzania i rozwoju 

samorządowych działań uczniów, 

9) wyrabianie nawyków trwałego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły, 

10) kształtowanie potrzeby dbałości o własne zdrowie oraz uczestnictwa w szeroko 

rozumianej kulturze, 

11) wyrabianie nawyków proekologicznych u wychowanków, 

12) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego, 

13) systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce, trudnościach 

rozwojowych i zachowaniu ich dzieci w szkole, 

14) organizowanie wzajemnych kontaktów między rodzicami, nauczycielami i 

dyrekcją szkoły, 

15) systematyczne sprawdzanie i wyjaśnianie przyczyny nieobecności uczniów 

na obowiązkowych zajęciach szkolnych, 

16) upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców, 

17) prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia. 

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 wychowawca planuje i organizuje w 

oddziale proces wychowawczy, a szczególnie: 

1) opracowuje roczny plan pracy wychowawcy klasowego z uwzględnieniem treści 

zawartych w koncepcji pracy szkoły, szkolnym programie wychowawczo – 

profilaktycznym oraz wniosków dyrektora szkoły wynikających z pełnionego 

nadzoru pedagogicznego, 

2) opracowuje tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy, 

3) opracowuje roczną problematykę spotkań z rodzicami, 

4) współdziała z pedagogiem szkolnym, psychologiem i innymi instytucjami w celu 

uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich 

rodziców. 

3.  Nauczyciele – wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z: 

1)  zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi w danej klasie; 

2) podstawami programowymi i wymaganiami edukacyjnymi osiągnięć uczniów; 
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3) warunkami, sposobem oraz kryteriami ocen zachowania; 

4)  warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania.   

4. W ramach swych uprawnień nauczyciel – wychowawca: 

1) współdecyduje z samorządem oddziału, rodzicami (opiekunami prawnymi) 

o programie i planie działań wychowawczych na dany rok szkolny, 

2) ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej, psychologicznej i pedagogicznej 

w swojej pracy wychowawczej od dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i 

instytucji wspierających szkołę, 

3) ustala ocenę zachowania swoich wychowanków, 

4) ma prawo ustanowić przy współpracy z klasową radą rodziców własne formy 

nagradzania i motywowania wychowanków, 

5) ma prawo wnioskowania o rozwiązywanie problemów zdrowotnych, 

psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do pedagoga szkolnego, 

służby zdrowia i dyrektora szkoły. 

 

§ 92 

 

1. Oddziałem przedszkolnym opiekuje się nauczyciel – wychowawca oddziału 

przedszkolnego. 

2. Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest w szczególności: 

1) właściwe zaplanowanie zajęć dziecka zgodnie z nową podstawą programową; 

2) troska o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia 

dzieci; 

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, dokumentowanie tych obserwacji: poznanie 

możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, opracowanie działań wspomagających; 

4) analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna w roku 

poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej); 

5) kształtowanie świadomości zdrowotnej dzieci oraz nawyków dbania o własne zdrowie 

            w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu; współpraca w tym zakresie 

            z rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami oddziału przedszkolnego; 

6) spójne z rodzicami/prawnymi opiekunami oddziaływania wychowawcze; 

7) uwzględnianie w pracy wychowawczo - dydaktyczno – opiekuńczej dzieci należących 

do mniejszości narodowych i etnicznych oraz posługujących się językiem 

regionalnym w celu rozwijania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej. 

3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 wychowawca oddziału przedszkolnego: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) planuje i organizuje w oddziale proces wychowawczy a szczególnie: 

a) tworzy warunki do wszechstronnego rozwoju osobowego każdego dziecka, 

b) rozpoznaje i zabezpiecza potrzeby rozwojowe dzieci, 

c) prowadzi bieżącą diagnozę pedagogiczną. 

3) w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych ściśle współpracuje 

z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków i klasową radą rodziców poprzez: 
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a) informowanie o zadaniach wychowawczych i kształcących, realizowanych w 

przedszkolu; zapoznanie z „Podstawową programową wychowania 

przedszkolnego” i włączanie ich do kształtowania u dzieci zalecanych tam 

wiadomości i umiejętności; 

b) informowanie o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do 

wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie 

natrafiają; 

c) poznanie i ustalenie w wyniku wywiadu potrzeb opiekuńczo – wychowawczych 

dzieci; 

d) organizowanie zebrań ogólnych oraz konsultacji indywidualnych; 

e) okazywanie pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci; 

f) przekazanie informacji o realizowanym programie wychowania przedszkolnego 

oraz zapisach Statutu Szkoły dotyczących funkcjonowania oddziału 

przedszkolnego; 

4) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną; 

5) prawidłowo prowadzi dokumentację pedagogiczną oddziału. 

4. Uprawnienia nauczyciela – wychowawcy oddziału przedszkolnego to; 

1) wybór programu wychowania przedszkolnego, zapewniającego realizację właściwej 

podstawy programowej który po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dyrektor 

szkoły dopuszcza do użytku szkolnego; 

2) współdecydowanie wspólnie z rodzicami/opiekunami prawnymi o programie i planie 

działań wychowawczych na dany rok szkolny; 

3) oczekiwanie pomocy merytorycznej, psychologicznej i pedagogicznej w swojej pracy 

wychowawczej od dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i instytucji wspierających 

szkołę. 

 

§ 93 

 

1. W świetlicy szkolnej opiekę nad wychowankami sprawują nauczyciele – wychowawcy 

świetlicy. 

2. Zadania nauczyciela wychowawcy świetlicy obejmują:  

1) planowanie i organizowanie procesu wychowawczo – opiekuńczego, 

2) organizację pracy świetlicy, ustalanie harmonogram zajęć dostosowanego do 

potrzeb wychowanków, 

3) sprawowanie opieki wychowawczo – opiekuńczej, 

4) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami uczniów, 

 a) współpracę z wychowawcą oddziału przedszkolnego, 

5) współpracę z pedagogiem szkolnym, 

6) ścisłą współpracę z rodzicami / prawnymi opiekunami wychowanków, 

7) troskę o bazę materialną świetlicy i doposażenie jej w miarę posiadanych przez 

szkołę środków, 

8) prawidłowe prowadzenie dokumentacji świetlicy, 

9) pełnienie dyżurów w stołówce szkolnej w czasie przerw obiadowych. 

3. Nauczyciele– wychowawcy świetlicy mają prawo: 



87 

 

1) decydować w bieżących spawach procesu wychowawczo – opiekuńczego 

świetlicy, 

2) wnioskować do wychowawców, rady pedagogicznej i dyrektora szkoły w 

sprawach nagród, wyróżnień i kar dla swoich wychowanków, 

3) współdecydować o przeznaczeniu środków finansowych przydzielonych 

świetlicy. 

4. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy odpowiadają przed dyrektorem szkoły i radą 

pedagogiczną za: 

1) poziom opieki nad powierzonymi wychowankami,  

2) prawidłowe funkcjonowanie świetlicy, 

3) bezpieczeństwo dzieci przebywających w świetlicy, 

4) stan wyposażenia materialnego świetlicy, 

5) prawidłowe prowadzenie dokumentacji. 

 

§ 94 

 

1. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 

2. Zadania nauczyciela – bibliotekarza obejmują:  

1) udostępnianie zbiorów i prowadzenie ewidencji użytkowników, 

2) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,  

3) opracowywanie katalogów,  

4) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i 

informacyjnych uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania 

i uczenia się,  

5) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną, 

6) prowadzenie edukacji czytelniczej,  

7) kształcenie kultury czytelniczej,  

8) tworzenie zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających w jej 

pracach,  

9) organizowanie imprez czytelniczych i innych imprez kulturalnych,  

10) udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, katalogowych, 

rzeczowych i informowanie czytelników o nowych pozycjach,  

11) udzielanie informacji o działalności kulturalnej na szkolnej stronie internetowej  

12) współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi), nauczycielami, pedagogiem 

szkolnym,  

13) współpracowanie w środowisku lokalnym głównie z Miejską Biblioteką 

Publiczną,  

14) sporządzanie planu pracy, półrocznych i rocznych sprawozdań oraz prowadzenie 

dokumentacji,  

15) wzbogacanie księgozbioru w miarę posiadanych przez szkołę środków 

finansowych,  

16) dokonywanie spisu majątkowego biblioteki.  
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1. W ramach swych uprawnień nauczyciel- bibliotekarz:  

1)   decyduje w bieżących sprawach procesu dydaktyczno – wychowawczego biblioteki 

szkolnej,  

2)  wnioskuje do wychowawców, rady pedagogicznej i dyrektora szkoły w sprawach 

nagród, wyróżnień i kar dla uczniów – czytelników, aktywu bibliotecznego oraz 

uczniów uczestniczących w przygotowanych przez bibliotekę imprezach 

kulturalnych,  

3) wnioskuje do dyrektora szkoły o przyznanie środków na wzbogacenie księgozbioru.  

2. Nauczyciel – bibliotekarz odpowiada przed dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną za:  

1)   poziom pracy dydaktyczno – wychowawczej biblioteki szkolnej,  

2)   prawidłowe funkcjonowanie biblioteki,  

3)  stan, zabezpieczenie i utrzymanie zbiorów bibliotecznych, w tym straty majątkowe   

wynikłe z braku nadzoru,  

4)    bezpieczeństwo dzieci przebywających w bibliotece,  

5)    prawidłowe prowadzenie dokumentacji.  

 

§ 95 

 

1. W szkole tworzy się stanowisko pedagoga szkolnego i za zgodą organu prowadzącego, 

psychologa szkolnego. 

2. Zadania pedagoga i psychologa szkolnego: 

1) diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne 

uczestnictwo ucznia w życiu szkoły; 

2) prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

3) analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych dzieci we współpracy z 

wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia  mocnych stron,  

predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień uczniów oraz przyczyn  

niepowodzeń edukacyjnych  lub trudności  w funkcjonowaniu uczniów,  w 

tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły,  

b)  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5) organizuje i prowadzi następujące formy pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej: 

a) rozmowy indywidualne z uczniami, 

b) zajęcia indywidualne i grupowe dla uczniów z trudnościami 
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     wychowawczymi, 

c) poradnictwo dla rodziców, 

d) poradnictwo dla nauczycieli, 

e) wczesną interwencję w przypadku wystąpienia u ucznia problemów 

wychowawczych. 

6) podejmuje działania profilaktyczno – wychowawcze wynikające z programu 

wychowawczo – profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów z udziałem 

rodziców i nauczycieli; 

7) wspiera działania opiekuńczo – wychowawcze nauczycieli wynikające z 

programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły; 

8) współpracuje z instytucjami i placówkami wspierającymi proces wychowawczy 

szkoły, a w szczególności z: 

a) Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Katowicach, 

b) poradniami specjalistycznymi, 

c) Policją, 

d) MOPS-em, 

e) kuratorami sądowymi, 

f)  innymi instytucjami ukierunkowującymi pracę wychowawczą szkoły, 

9) dba o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin będących w szczególnie 

trudnych warunkach materialnych; 

10) dba o organizowanie pomocy rzeczowej uczniom z rodzin będących w 

szczególnie trudnych warunkach materialnych (w miarę przyznanych szkole 

środków i posiadanych możliwości), 

11) monitoruje realizację obowiązku szkolnego. 

3. Uprawnienia pedagoga i psychologa szkolnego: 

1) współdecyduje o sprawach wychowawczo – opiekuńczych uczniów szkoły, 

2) wnioskuje do dyrektora szkoły o skierowanie spraw uczniów z rodzin 

zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich, 

3) wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek 

opieki całkowitej, 

4) wnioskuje do wychowawców, rady pedagogicznej i dyrektora szkoły w sprawach 

nagradzania, wyróżniania i karania uczniów, 

5) używa pieczątki osobowej oraz podpisuje pisma, których treść jest zgodna z 

zakresem zadań. 

4. Pedagog i psycholog odpowiadają za:  

1) sprawność organizacyjną pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole, 

2) prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole, 

3) prowadzenie dokumentacji pomocy rzeczowej, 

4) współpracę z wychowawcami i nauczycielami w zakresie podnoszenia poziomu 

wychowawczego szkoły, 

5) współpracę szkoły z instytucjami wymienionymi w ust 2 pkt 8. 

 

§ 96 
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1. W oddziałach przedszkolnych, za zgodą organu prowadzącego zatrudniony jest nauczyciel 

psycholog. 

2.  Zadaniem nauczyciela psychologa zatrudnionego w oddziale przedszkolnym jest w 

szczególności: 

1) obserwacja dzieci w grupie rówieśniczej w kontaktach z innymi dziećmi oraz w czasie 

wykonywania zadań indywidualnych, 

2) współpraca z nauczycielem wychowawcą dotycząca zbierania informacji o dziecku, 

jego środowisku rodzinnym oraz bieżących konsultacji dotyczących funkcjonowania 

dziecka w grupie rówieśniczej, 

3) diagnozowanie dzieci przejawiających: trudności w nabywaniu umiejętności 

szkolnych, opóźnienia rozwojowe oraz zaburzenia emocjonalne i zachowania, 

4) określanie rodzaju potrzebnej dziecku pomocy, 

5) udzielanie dziecku stosownej pomocy, 

6) prowadzenie zajęć terapeutycznych, 

7) korygowanie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych i stymulowanie 

rozwoju, 

8) współpraca z nauczycielami oddziału przedszkolnego, pedagogiem szkolnym i 

rodzicami, 

9) współpraca z PPP oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, 

10) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. 

3. Nauczyciel psycholog ma uprawnienia jak wszyscy nauczyciele. 

4. Nauczyciel psycholog w oddziale przedszkolnym odpowiada za: 

1) sprawność organizacyjną pomocy psychologicznej w oddziale przedszkolnym, 

2) współpracę z wychowawcą oddziału w zakresie prowadzenia dokumentacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dzieci objętych taką pomocą, 

3) współpracę z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami, 

4) współpracę szkoły z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, 

 

§ 97 

 

1. W oddziale przedszkolnym za zgodą organu prowadzącego zatrudniony jest nauczyciel-

logopeda. 

2. Zadaniem nauczyciela logopedy zatrudnionego w oddziale przedszkolnym jest w 

szczególności: 

1) diagnostyka polegająca na rozpoznawaniu zakłóceń i zaburzeń językowych u dzieci 

uczęszczających do oddziału przedszkolnego poprzez przeprowadzanie 

przesiewowych badań wymowy, zdiagnozowanie logopedyczne i udostępnianie 

wyników badań zainteresowanym rodzicom, 

2) terapia polegająca na usuwaniu, likwidowaniu wszelkich zakłóceń i zaburzeń 

językowych oraz pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom mającym problemy 

z mówieniem i rozumieniem, 

3) współpraca z nauczycielami oddziału przedszkolnego, pedagogiem szkolnym i 

rodzicami, 

4) współpraca z PPP oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, 
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5) prowadzenie dokumentacji. 

3. Nauczyciel logopeda ma uprawnienia jak wszyscy nauczyciele. 

4. Nauczyciel logopeda odpowiada za: 

1) sprawność organizacyjną pomocy logopedycznej w oddziale przedszkolnym, 

2) prowadzenie dokumentacji pomocy logopedycznej, 

3) współpracę z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami, 

4) współpracę szkoły z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 

 

§ 98 

 

1. Dla wykonywania prac administracyjnych, gospodarczych, prowadzenia i obsługi 

sekretariatu szkolnego, kuchni szkolnej oraz w celu utrzymania ładu, porządku i higieny      

w budynku szkolnym i jego bezpośrednim obejściu, dyrektor szkoły zatrudnia 

pracowników administracyjnych, gospodarczo-obsługowych i żywienia. 

1) obowiązki pracowników wymienionych w ust. 1 określa dyrektor szkoły. 

2) ilość pracowników wymienionych w ust. 1 określana jest przez organ prowadzący 

szkoły    w zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym szkoły. 

 

§ 99 

 

1. W szkole zatrudnia się pielęgniarkę szkolną, do której zadań należy: 

1) troska o zdrowie i właściwy rozwój fizyczny uczniów, 

2) dbałość o stan higieny szkolnej, 

3) udział w szerzeniu oświaty zdrowotnej. 

2. Pielęgniarka szkolna współdziała w realizacji swoich obowiązków z dyrekcją szkoły, 

nauczycielami, rodzicami i terenowymi placówkami służby zdrowia. 

3. Zasady zatrudniania w szkole pracowników służby zdrowia określają odrębne przepisy.  

 

 

 

ROZDZIAŁ 8 

UCZNIOWIE I ICH ZASADY PRZYJMOWANIA DO SZKOŁY 

 

§ 100 

 

1. Nauka w zakresie ośmioletniej szkoły podstawowej jest obowiązkowa. Obowiązek 

szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w 

którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 18 roku życia.   

2. Do szkoły przyjmuje się po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym: 

1) z urzędu, dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie pisemnego ich 

zgłoszenia przez rodziców, 

2) na pisemny wniosek rodziców dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, o ile 

szkoła posiada wolne miejsca. 
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3.  Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także rozpocząć 

dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje 

psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. 

4a. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły, jeżeli 

dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię o możliwości 

rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 

zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników 

publicznych. 

4b. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez 

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

w sprawie odroczenia, w stosunku do dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, 

podejmuje dyrektor tej szkoły na wniosek rodziców. 

4 c. Wniosek ten składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie 

później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko 

ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.  

4d. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje 

przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania 

przedszkolnego. 

5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do 

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

5a. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek 

rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym 

roku szkolnym. Wniosek składa w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 

lat, nie później, niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym 

dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. 

5b.  Do wniosku dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, 

z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w 

danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną 

albo niepubliczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, zatrudniającą pracowników 

posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych. 

5c. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje 

przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania 

przedszkolnego. 

6. Do klasy programowo wyższej dziecko jest przyjmowane na podstawie: 

1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub niepublicznej 

o uprawnieniach szkoły publicznej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez 

szkołę, z której uczeń odszedł, 
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2) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego 

świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej sumy lat 

nauki szkolnej ucznia. 

7. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas decyduje dyrektor szkoły. 

8. Na wniosek rodziców złożony do dnia 31 maja dyrektor szkoły w drodze decyzji 

administracyjnej może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza 

szkołą, jeśli do tego wniosku dołączono: 

1) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

2) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację 

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, 

3) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko 

do egzaminów klasyfikacyjnych. 

9.   Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust 8 następuje: 

1) na wniosek rodziców, 

2) jeśli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminów 

klasyfikacyjnych albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, 

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 

10. Dziecko spełniające obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia 

poszczególnych klas na podstawie zdanych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu 

części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej 

na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. 

1) roczna i końcowa klasyfikacja ucznia odbywa się zgodnie z § 61. Dziecko spełniające 

obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych 

zajęciach pozalekcyjnych i konsultacjach. Ma również zapewniony dostęp do 

podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.  

 

 

§ 101 

 

1. Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego przeprowadzana jest w formie 

elektronicznej, w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i jednolite zasady 

przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Katowice. 

2. Terminarz i zasady rekrutacji na dany rok szkolny po podaniu przez organ prowadzący 

umieszcza się w miejscu ogólnodostępnym dla rodziców oraz na stronie internetowej 

szkoły. 

3.  Kryteria oraz harmonogram rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego ustala organ 

prowadzący szkołę. 

4. Etapy prowadzenia rekrutacji: 

1) I etap: 

a) przedstawienie rodzicom oferty oddziału przedszkolnego organizowanego w 

Szkole Podstawowej nr 48 w Katowicach, 

b) udostępnienie dla rodziców informatora o ofercie przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych na terenie miasta Katowice, 
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c) rozpoczęcie rejestracji dzieci w systemie, 

d) zakończenie rejestracji dzieci w systemie-zamknięcie systemu dla rodziców, 

e) ogłoszenie wyników naboru, publikacja list dzieci zakwalifikowanych 

wstępnie do oddziału przedszkolnego, 

f) potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia dzieci do oddziału 

przedszkolnego, 

g) publikacja list dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego oraz 

udostępnienie rodzicom wykazu wolnych miejsc w przedszkolach. 

2) II etap: 

a) rekrutacja uzupełniająca. 

5. II etap postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z kryteriami zawartymi w harmonogramie 

ustalonym przez organ prowadzący szkołę prowadzi powołana przez dyrektora szkoły 

komisja rekrutacyjna. 

 

§ 102 

 

1. Postępowanie rekrutacyjne, o którym mowa w § 101 przeprowadza 3-osobowa komisja 

rekrutacyjna, którą powołuje dyrektor szkoły, wskazując jej przewodniczącego. 

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone przez komisję, o której mowa w ust. 1 wobec 

zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły obejmuje: 

1) gromadzenie i uporządkowanie pisemnych zgłoszeń, 

2) sporządzenie protokołu zawierającego ilość zgłoszeń, imienny wykaz dzieci 

zgłoszonych i niezgłoszonych do klasy pierwszej. 

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej, rozpatrującej pisemne wnioski rodziców dzieci 

zamieszkałych poza obwodem szkoły należy: 

1) gromadzenie i uporządkowanie pisemnych wniosków, 

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego w oparciu o kryteria naboru, 

3) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych, 

4) uzyskanie od rodziców/prawnych opiekunów kandydatów woli przyjęcia do szkoły, 

5) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych do szkoły, 

6) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

4. Jeżeli przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły wymaga przeprowadzenia 

zmian organizacyjnych pracy szkoły, powodujących dodatkowe skutki finansowe, dziecko 

może być przyjęte po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę. 

5. Wniosek może być składany do nie więcej niż 3 wybranych publicznych szkół 

podstawowych. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 zawiera: 

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz nr PESEL kandydata, 

2) imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów kandydata, 

3) adres miejsca zamieszkania kandydata i jego rodziców/prawnych opiekunów, 

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców/prawnych opiekunów 

kandydata, 
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5) wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół podstawowych w porządku od 

najbardziej do najmniej preferowanych, 

6) kryteria naboru oraz sposób punktowania. 

7. Przyjmowanie przez szkołę pisemnych zgłoszeń i wniosków odbywa się zgodnie z 

harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący szkołę. 

8. Organ prowadzący szkołę podaje do publicznej wiadomości do końca stycznia 

harmonogram czynności oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i 

uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. 

9. Harmonogram składania i rozpatrywania wniosków rodziców/prawnych opiekunów dzieci 

zamieszkałych poza obwodem szkoły obejmuje; 

1) składanie wniosków wraz z załącznikami - w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie 

później niż do końca czerwca, 

2) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - nie później niż w terminie 6 dni 

od ostatniego dnia na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły, 

3) publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas 

pierwszych - nie później niż w terminie 22 dni od ostatniego dnia na weryfikację 

wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, 

4) potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów zakwalifikowanych kandydatów 

woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia - w terminie nie krótszym 

niż 2 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu 

rekrutacyjnym, 

5) publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych - nie później 

niż w terminie 3 dni od ostatniego dnia na potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postępowaniu rekrutacyjnym. 

10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej 

wiadomości w formie: 

1) listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zawierającej imiona i 

nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu 

kandydata do szkoły, 

2) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły zawierającej ich 

imiona i nazwiska lub informację o liczbie wolnych miejsc. 

11. Listy, o których mowa w ust. 13 pkt 1 i 2 podaje do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń w korytarzu I piętra budynku głównego szkoły. 

12. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci 

nieprzyjętych, rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły. 

13. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku sporządza 

uzasadnienie zawierające przyczynę odmowy przyjęcia zawierające: 

1) najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, 
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2) liczbę punktów uzyskanych przez dziecko w postępowaniu rekrutacyjnym. 

14. Rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania 

15. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 7 

dni od dnia otrzymania odwołania. 

16. Rodzice na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły mogą wnieść skargę do sądu 

administracyjnego. 

17. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie uzupełniające: 

1) składanie wniosków wraz z załącznikami - w terminie nie krótszym niż 2 dni i nie 

wcześniej niż od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym, 

2) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - nie później niż w terminie 6 dni 

od ostatniego dnia na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły w postępowaniu 

uzupełniającym, 

3) publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas 

pierwszych - w terminie jednego dnia od ostatniego dnia na rozpatrzenie w 

postępowaniu rekrutacyjnym odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 

4) potwierdzenie przez rodziców zakwalifikowanych kandydatów woli przyjęcia do 

szkoły w postaci pisemnego oświadczenia - w terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia 

podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym, 

5) publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych - do końca 

sierpnia. 

18. Postępowanie rekrutacyjne powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, na który jest ono przeprowadzone. 

19. Dokumentacja oraz dane osobowe uczniów przyjętych do szkoły zgromadzone w trakcie 

postępowania rekrutacyjnego przechowuje się nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania 

ucznia do szkoły. 

20. Dane osobowe dzieci nieprzyjętych zgromadzone w trakcie postępowania rekrutacyjnego 

przechowuje się w szkole przez okres roku, z wyjątkiem sytuacji, kiedy na rozstrzygnięcie 

dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie 

zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.   

 

§103 

 

1. Rodzice 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 przygotowanie się do zajęć 

szkolnych, 
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4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek poza szkołą warunków nauki 

określonych w zezwoleniu, 

5) poinformowania w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły, 

w obwodzie której dziecko mieszka o realizacji tego obowiązku poza granicami 

kraju. 

2. Spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły 

kontroluje dyrektor szkoły. 

3. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4. Przez niespełnianie obowiązku szkolnego należy rozumieć co najmniej 50% 

nieusprawiedliwionych nieobecności w okresie jednego miesiąca. 

5. Szkoła czuwa nad systematyczną realizacją obowiązku szkolnego uczniów poprzez 

miesięczny monitoring obecności uczniów na zajęciach prowadzony przez 

wychowawców klas. 

6. W przypadku, gdy uczeń nie realizuje systematycznie obowiązku szkolnego, a brak jest 

informacji o chorobie ucznia, wychowawca klasy pisemnie zawiadamia rodziców 

o absencji dziecka i wzywa do stawiennictwa do szkoły, celem wyjaśnienia sytuacji, 

jednocześnie powiadamiając pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły o powziętych 

krokach. 

7. W przypadku gdy zawiadomienie, o którym mowa w ust.6, jest bezskuteczne 

wychowawca klasy i pedagog szkolny, wraz z przedstawicielami policji, mogą złożyć 

wizytę w domu dziecka celem przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej. 

8. W przypadku, gdy nie można skontaktować się z rodzicami ucznia niespełniającego 

obowiązku szkolnego lub gdy rozmowy z rodzicami ucznia i nim samym nie przynoszą 

efektu, pedagog szkolny i dyrektor szkoły zwraca się do policji z wnioskiem 

o zdiagnozowanie sytuacji rodzinnej dziecka. 

9. W przypadku, gdy wszystkie kroki powzięte przez szkołę, o których mowa w ust. 6, 7 i 8 

nie przynoszą efektu w postaci systematycznej realizacji przez dziecko obowiązku 

szkolnego, dyrektor szkoły występuje do sądu rodzinnego i nieletnich z wnioskiem 

o wgląd w sytuację rodzinną i podjęcie stosownych postanowień opiekuńczych. 

  

§ 104 

 

1. Uczeń ma prawo do znajomości swoich praw. 

2. Uczeń ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka. 

3. Uczeń ma prawo do informacji, czyli do: 

1) zapoznania się ze statutem szkoły, programem wychowawczo – profilaktycznym 

szkoły, 

2) znajomości szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów w tym 

możliwości odwołania od oceny lub jej poprawienia, 

3) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, 

4) znajomości terminów posiedzeń klasyfikacyjnych i promujących,  
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5) zapoznania się z programem nauczania, jego treściami, celem i stawianymi 

wymaganiami edukacyjnymi, 

6) obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny swoich osiągnięć edukacyjnych 

i zachowania, 

7) znajomości propozycji rocznej oceny klasyfikacyjnej na dwa tygodnie przed jej 

wystawieniem, 

8) znajomości propozycji oceny klasyfikacyjnej (z zajęć edukacyjnych) 

niedostatecznej półrocznej i rocznej na miesiąc przed jej wystawieniem, 

9) odwołania się od wystawionej rocznej oceny klasyfikacyjnej, jeśli uzna, że została 

ona ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny, 

10) znajomości warunków przystąpienia i trybie przeprowadzania egzaminu 

poprawkowego, 

11) powiadomienia go z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie 

pisemnego sprawdzianu, 

12) poznania oceny wyniku sprawdzianu oraz wgląd do swojej pracy pisemnej                   

13) informacji o podejmowanych przez szkołę decyzjach w sprawie swojej osoby. 

4. Uczeń ma prawo do nauki, czyli do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, 

2) rzetelnie przeprowadzonej lekcji lub zajęć zintegrowanych, 

3) swobodnego dostępu na zajęcia lekcyjne, 

4) swobodnego korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej, 

5) rozwijania zainteresowań i zdolności w tym reprezentowania szkoły w 

konkursach, zawodach i imprezach, 

6) rozwijania swoich zdolności i zainteresowań uczestnicząc w zajęciach 

pozalekcyjnych, 

7) indywidualnej pomocy w przypadkach trudności w nauce poprzez udział w 

zajęciach wyrównawczych lub nauczaniu indywidualnym, jeśli wymaga tego 

sytuacja zdrowotna, 

8) pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

9) lekcji powtórzeniowej przed sprawdzianem obejmującym dany dział programu 

nauczania, 

10) takiej organizacji pisemnych sprawdzianów, by ich liczba nie przekraczała 

3 tygodniowo i 1 dziennie - niedopuszczalny jest tzw. sprawdzian „karny” za 

niewłaściwe zachowanie na lekcji, 

11) poprawy oceny (szczegółowe zasady poprawiania ocen zawarte są w §57), 

12) zwolnienia z odpytywania w przypadku, gdy nie był obecny w szkole w dniu 

poprzednim z przyczyny choroby, reprezentowania szkoły, uczestnictwa w 

wycieczce organizowanej przez szkołę, 

13) korzystania ze świetlicy szkolnej, biblioteki, stołówki szkolnej, obiektów 

sportowych, wyposażenia szkoły w każdym czasie pod opieką nauczyciela, 

14) otrzymania świadectwa szkolnego. 

5. Uczeń ma prawo do wolności religii i przekonań a w szczególności do wolności myśli, 

sumienia i wyznania, czyli do: 
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1) uczęszczanie na lekcje religii/etyki na podstawie deklaracji rodziców oraz 

uczestniczenia w rekolekcjach, 

2) ocena z religii /etyki jest oceną z przedmiotu nadobowiązkowego i mimo iż jest 

umieszczona na świadectwie i jest brana pod uwagę podczas obliczania średniej 

ocen ucznia, nie ma wpływu na jego promocję, 

3) jednakowego, sprawiedliwego, wolnego od dyskryminacji traktowania, 

niezależnie od wyznawanej religii, przynależności kulturowej, narodowej, 

językowej, 

4) przygotowania przez szkołę do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie, 

w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości oraz przyjaźni pomiędzy 

wszystkimi grupami społecznymi. 

6. Uczeń ma prawo do wolności wypowiedzi i wyrażania opinii, o ile nie narusza to dobra 

innych osób, czyli do: 

1) wyboru organów samorządu klasowego i szkolnego, 

2) wyboru opiekuna Samorządu Szkolnego i Rzecznika Praw Uczniów, 

3) wydawania jako członek zespołu redakcyjnego, gazetki szkolnej, 

4) wpływu na życie szkoły poprzez działanie w samorządzie uczniowskim 

i przynależności do organizacji szkolnych, 

5) przedstawiania radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wniosków oraz opinii 

we wszystkich sprawach szkoły, także dotyczących podstawowych praw uczniów, 

6) wyrażania opinii i przedstawiania stanowiska we własnej sprawie (np. w sytuacji 

konfliktu) lub w sprawie dotyczącej kolegi. 

7. Uczeń ma prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej, czyli do: 

1) nietykalności osobistej, 

2) wolności od poniżającego traktowania i niesprawiedliwego karania, 

3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, 

4) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – 

wychowawczym, 

5) poszanowania godności osobistej, 

6) odwołania się od wymierzonej kary do wyższej instancji w terminie trzech dni od 

chwili orzeczenia o ukaraniu, 

7) bezpieczeństwa w czasie pobytu na terenie szkoły oraz w czasie zajęć i imprez 

pozaszkolnych organizowanych przez szkołę, 

8) do jednakowej oceny i traktowania bez względu na wygląd zewnętrzny, stan 

rodzinny, społeczny czy status ucznia. 

8. Uczeń ma prawo do ochrony prywatności, czyli do: 

1) uznania, iż nauczyciel nie ma prawa do ingerencji w osobiste sprawy ucznia, jeśli 

nie zagraża to jego bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu, 

2) zachowania tajemnicy i nierozpowszechniania informacji o sytuacji materialnej, 

stanie zdrowia, wynikach testów psychologicznych, problemach w rodzinie, 

3) tajemnicy korespondencji. 

9. Uczeń ma prawo do ochrony zdrowia, czyli do: 

1) bezpiecznych warunków pobytu w szkole, 
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2) rozkładu zajęć ustalonego z uwzględnieniem równomiernego rozłożenia zajęć 

w poszczególne dni tygodnia i różnorodności zajęć w każdym dniu, 

3) odpoczynku w czasie przerw, 

4) czasu wolnego, rozrywki i zabawy. 

10. Uczeń ma prawo do odpowiedniego standardu życia, czyli do: 

1) korzystania z posiłków w stołówce szkolnej w szczególności, gdy jego sytuacja 

rodzinno – finansowa jest trudna, 

2) korzystania z pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego. 

11. Uczeń ma prawo do: 

1) dochodzenia swoich praw, 

2) niestosowania kar niezapisanych w statucie, 

3) obrony (wymierzenie kary bez dania uczniowi możliwości obrony jest 

naruszeniem jego praw), 

4) korzystania z telefonu komórkowego na terenie szkoły wyłącznie za zgodą 

nauczyciela  

 

§ 105 

 

1.  Wychowanek oddziału przedszkolnego ma prawo do:  

1) właściwie organizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego, 

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, poprzez zajęcia i zabawy dowolne, 

zajęcia organizowane, spacery, wycieczki i sytuacje okolicznościowe, 

2) ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony 

i poszanowania jego godności osobistej, 

3) życzliwego i podmiotowego traktowania go w procesie dydaktyczno –

wychowawczym, poprzez zabezpieczenie jego podstawowych potrzeb takich jak 

potrzeby biologiczne, emocjonalno – społeczne, potrzebę bezpieczeństwa, miłości i 

uznania, 

4) uczestnictwie w lekcjach religii, jeżeli tak zadecydowali rodzice, pomocy 

pedagogiczno – psychologicznej, logopedycznej, medycznej, 

5) korzystania ze wszelkich pomocy dydaktycznych, pomieszczeń i urządzeń którymi 

dysponuje szkoła, 

6) korzystania ze stołówki szkolnej na zasadach określonych odpowiednim zarządzeniem 

dyrektora szkoły, 

7) korzystania z zajęć opieki świetlicowej w godzinach jej pracy, dostosowanych do 

potrzeb rodziców. 

 

§ 106 

 

1. W przypadku naruszenia któregokolwiek ze swoich praw uczeń lub w jego imieniu 

rodzice mają prawo złożenia skargi w następującym trybie: 

1) w pierwszej kolejności ustnie do wychowawcy klasy, 

2) następnie ustnie do pedagoga szkolnego, 
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3) w razie niesatysfakcjonującego rozstrzygnięcia skargi przez wychowawcę lub 

pedagoga szkolnego skarżący zwraca się na piśmie o rozpatrzenie jego skargi do 

dyrektora szkoły, 

4) w razie niesatysfakcjonującego rozstrzygnięcia skargi przez dyrektora szkoły, 

skarżący zwraca się o rozpatrzenie swojej skargi na piśmie do: organu 

prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny. 

2. Tryb rozpatrywania skarg uczniów przez: 

1) wychowawcę klasy: 

a) skarżący zgłasza skargę do wychowawcy w terminie do 5 dni od faktu 

złamania praw dziecka/ucznia, 

b) wychowawca jest zobowiązany do wyjaśnienia skargi z osobą oskarżoną 

o naruszenie praw dziecka/ucznia i poinformowania strony skarżącej o 

efektach załatwienia skargi w terminie do 7 dni od dnia wpływu skargi, 

2) pedagoga szkolnego: 

a) tryb załatwienia skargi taki sam jak w pkt. 1 a, b, 

b) pedagog zobowiązany jest do poinformowania dyrektora szkoły o zaistniałej 

sprawie i sposobie jej załatwienia, 

3) dyrektora szkoły – tryb określony jest w § 39. 

3. Jeżeli stroną oskarżoną o łamanie praw dziecka/ucznia jest: 

1) nauczyciel, wychowawca klasy lub pedagog – skargę rozpatruje dyrektor szkoły, 

2) dyrektor – skargę rozpatruje organ prowadzący lub nadzorujący. 

4. Skargi wnoszone na piśmie muszą być podpisane imieniem, nazwiskiem i z adresem 

skarżącego oraz zaewidencjonowane w Rejestrze. 

5. Skargi zgłaszane anonimowo rozpatrywane są wyłącznie w sytuacjach opisujących 

ucznia w roli ofiary przemocy fizycznej, psychicznej i molestowania seksualnego. 

 

§ 107 

 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, regulaminie 

Samorządu Uczniowskiego oraz w innych wewnątrzszkolnych regulaminach i 

zarządzeniach dyrektora szkoły. 

2. Uczeń ma obowiązek wydatnie pracować nad wzbogaceniem swojej wiedzy i 

umiejętności, a w szczególności: 

1) systematycznie i punktualnie przychodzić na zajęcia szkolne, 

2) aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach edukacyjnych, 

3) przygotowywać się do zajęć, w tym odrabiać prace domowe i uzupełniać braki 

wynikające z absencji, 

4) właściwie zachowywać się w trakcie zajęć, tak by umożliwić pracę sobie, 

rówieśnikom oraz prowadzącemu zajęcia, 

5) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych, wynikających z ich specyfiki 

(pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, stołówka szkolna, sala gimnastyczna). 

3. Poziom respektowania przez ucznia postanowień, o których mowa w ust.1 wychowawca 

klasy dwukrotnie w ciągu roku szkolnego analizuje i uwzględnia przy ustalaniu oceny 

zachowania ucznia. 
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§ 108 

 

1. Nieobecność ucznia na zajęciach szkolnych usprawiedliwiają jego rodzice poprzez 

osobiste zgłoszenie lub pisemne uzasadnienie nieobecności, przy czym usprawiedliwienia 

należy dokonać u wychowawcy klasy możliwie najszybciej, lecz nie później niż w 

terminie do 7 dni. Usprawiedliwienie powinno zawierać rzeczowe i jasne, nie budzące 

wątpliwości uzasadnienie nieobecności. 

2. W wyjątkowych sytuacjach na pisemną prośbę rodziców skierowaną do wychowawcy 

klasy, uczeń może być zwolniony ze szkoły przed planowym zakończeniem zajęć. 

3. W razie złego samopoczucia uczeń może być zwolniony ze szkoły przed planowym 

zakończeniem zajęć tylko w sytuacji, gdy odbiorą go ze szkoły rodzice lub opiekunowie. 

4. Krótkotrwałe zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego, uczeń dostarcza   

nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. 

5. Jeśli lekarz przewiduje zwolnienie dziecka z zajęć wychowania fizycznego obejmujące 

okres, który uniemożliwi wystawienie oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu, rodzice 

dziecka dostarczają je w ciągu tygodnia od wystawienia dyrektorowi szkoły wraz 

z podaniem o zwolnienie dziecka z zajęć. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję   w sprawie 

zwolnienia ucznia z zajęć, której jedną kopię dostarcza rodzicom, drugą nauczycielowi 

prowadzącemu zajęcia. Na tej podstawie nauczyciel zwalnia ucznia z zajęć, a na 

świadectwie szkolnym zamiast oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu umieszcza się 

adnotację „zwolniony”. 

 

§ 109 

 

1. Uczeń ma obowiązek dbania o estetyczny i schludny wygląd, to znaczy: 

1) przychodzi na zajęcia edukacyjne bez makijażu, pomalowanych paznokci, 

farbowanych włosów i biżuterii mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia ucznia 

lub jego kolegów (długie wiszące kolczyki, ostre bransolety) oraz bez 

jakichkolwiek emblematów klubowych (szalików, plakietek, itp.), 

2) ze względów bezpieczeństwa w trakcie zajęć sportowych   nie nosi żadnej 

biżuterii, okularów ani żadnych innych przedmiotów zagrażających jego 

bezpieczeństwu. 

2.  Uczeń ma obowiązek noszenia w trakcie przebywania na terenie szkoły stosownego stroju: 

1) codziennego: spodni lub spódnicy oraz dowolnej bluzki lub bluzy uszytej z 

nieprzeźroczystego materiału, zasłaniającej dekolt, brzuch i bieliznę, 

2) odświętnego w dniach uroczystości szkolnych (rozpoczęcie i zakończenie roku 

szkolnego, sprawdzian dla szóstoklasistów, rocznice świąt narodowych, święto 

szkoły): 

a) dla chłopców: biała koszula, granatowe lub czarne długie spodnie - za 

wyjątkiem spodni dresowych, 

b) dla dziewcząt: biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica, ewentualnie długie 

czarne lub granatowe spodnie - za wyjątkiem spodni dresowych. 
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3. Wszyscy uczniowie są zobowiązani do noszenia na terenie szkoły od października do 

kwietnia obuwia zmiennego na antypoślizgowej podeszwie. 

4. Wszyscy uczniowie w trakcie zajęć sportowych są zobowiązani do noszenia 

odpowiedniego stroju, który stanowią: zmienny T-shirt, krótkie spodenki sportowe lub 

spodnie z dresu, zmienne skarpetki i tenisówki. 

5. Uczniom na terenie szkoły, za wyjątkiem popołudniowych zajęć pozalekcyjnych, nie 

wolno używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych bez zgody 

nauczyciela. 

5 a Wyłączone telefony, w czasie pobytu w szkole, uczniowie przechowują w plecakach lub 

tornistrach, bądź innym miejscu wskazanym przez nauczyciela. 

6. Uczniowi, który używa na terenie szkoły telefonu komórkowego lub innego urządzenia 

elektronicznego bez zgody nauczyciela przydziela się punkty ujemne z zachowania 

zgodnie z §70 ust. 8. 

7. Uczeń ma obowiązek właściwego zachowania się wobec nauczycieli i innych 

pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów, to znaczy: 

1) odnosić się w sposób kulturalny i z szacunkiem do wszystkich pracowników 

szkoły oraz pozostałych uczniów, 

2) dbać o kulturę słowa na co dzień, 

3) przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie przeciwstawiać się 

przejawom wulgarności, brutalności i agresji, 

4) szanować poglądy i przekonania innych ludzi, 

5) szanować własność innych osób, 

6) rozwiązywać problemy metodami negocjacji (bez konfliktów i agresji zarówno 

słownej jak i fizycznej), 

7) zawiadamiać nauczyciela dyżurującego, wychowawcę, pedagoga szkolnego 

o wszelkich zachowaniach agresywnych zauważonych na terenie szkoły. 

8. Uczeń ma obowiązek dbać o honor szkoły to znaczy: 

1) znać hymn szkoły, jej historię, szanować i wzbogacać tradycję, 

2) godnie reprezentować szkołę na zewnątrz, 

3) zachowywać się   kulturalnie   w szkole,   

4) troszczyć się o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

5) naprawiać wyrządzone przez siebie szkody, 

6) postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności. 

9. Za zniszczenia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice ucznia, który dokonał 

zniszczenia i są zobowiązani osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty 

jego naprawy, ewentualnie koszty zakupu zniszczonego mienia.  

10. Uczeń ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych: 

1) nie opuszczać terenu szkoły podczas lekcji, imprez klasowych i szkolnych oraz 

przerw, 

2) wykorzystywać przerwy między zajęciami na odpoczynek i spożycie posiłku, 

11. Uczeń ma obowiązek podporządkować się wszelkim zaleceniom władz szkolnych, 

wychowawcy klasy oraz innych nauczycieli i pracowników, które związane są z 

całokształtem lub wybranymi obszarami jego funkcjonowania w szkole. 
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§ 110 

 

1. Za bardzo dobre osiągnięcia w nauce (średnia ocen wynosząca co najmniej 4,75), 

wzorowe lub bardzo dobre zachowanie, aktywną pomoc koleżeńską, zaangażowanie w 

pracę społeczną na rzecz szkoły, uzyskiwanie wysokich lokat w konkursach 

międzyszkolnych, stuprocentową frekwencję na zajęciach uczeń otrzymuje nagrodę. 

2. Przyjmuje się następujące rodzaje nagród: 

1) pochwała ustna wychowawcy klasy, 

2) pochwała ustna dyrektora wobec całej społeczności uczniowskiej, 

3) pochwała pisemna dyrektora szkoły, 

4) dyplomy, nagrody książkowe lub rzeczowe za wybitne osiągnięcia w konkursach 

przedmiotowych i zawodach sportowych, 

5) list pochwalny do rodziców, 

6) inne formy nagród stosowane w szczególnych przypadkach i zatwierdzone 

oddzielnie przez Radę Pedagogiczną. 

 

§ 111 

 

1. Uczeń jest karany za: 

1) nieprzestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły, 

2) naruszanie dobra wspólnego i godności osobistej, 

3) brutalność, wulgarność, chuligaństwo i kradzieże, 

4) naruszanie nietykalności cielesnej innych osób, 

5) niszczenie mienia szkoły i wandalizm, 

6) rażące nieprzestrzeganie bądź zaniedbywanie obowiązku szkolnego, 

7) zakłócanie porządku szkolnego. 

8) uleganie i szerzenie na terenie szkoły przejawów patologii społecznej. 

2. Rodzaje kar: 

1) upomnienie wychowawcy klasy, 

2) upomnienie dyrektora szkoły, 

3)  nagana dyrektora szkoły, 

4) zawieszenie prawa ucznia do udziału w wycieczkach, imprezach kulturalno-

rozrywkowych i zajęciach pozalekcyjnych, 

5) przeniesienie do innej, równoległej klasy, 

6) przeniesienie do innej szkoły przez Śląskiego Kuratora Oświaty na wniosek 

dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor szkoły może skierować do Śląskiego Kuratora oświaty wniosek o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy uczeń: 

1) notorycznie łamie przyjęte w szkole normy zachowania, 

2) stosuje wobec innych uczniów lub nauczycieli agresję słowną lub fizyczną, jest 

wulgarny i arogancki, 

3) dopuszcza się czynów, które z mocy obowiązującego prawa są ścigane, 

4) destrukcyjnie wpływa na pozostałych uczniów i środowisko wewnątrzszkolne, 
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5) swoją postawą obniża autorytet i dobre imię szkoły oraz gdy możliwości 

oddziaływań wychowawczych szkoły zostały wyczerpane, a postawa ucznia nie 

uległa pozytywnej zmianie. 

4. Dyrektor szkoły kieruje do Śląskiego Kuratora Oświaty wniosek o przeniesienie ucznia 

do innej szkoły po podjęciu przez Radę Pedagogiczną uchwały upoważniającej go do 

takiego działania. 

5. Określa się następujący sposób stosowania kar: 

1) o zastosowaniu kary decyduje odpowiednio wychowawca klasy, wicedyrektor, 

dyrektor szkoły samodzielnie lub z samorządem uczniowskim, radą 

pedagogiczną, w zależności od stopnia wykroczenia, 

2) kara nie może naruszać nietykalności cielesnej i godności osobistej ucznia. 

6. Stosuje się następujący tryb odwołania się ucznia (klasy) od kary: 

1) jeżeli uczeń (klasa) uważa karę za niesprawiedliwą ma prawo odwołać się w 

terminie do tygodnia od jej wymierzenia, poprzez wychowawcę klasy lub 

nauczyciela – Rzecznika Praw Ucznia do dyrektora szkoły wnioskując ponowne 

jej rozpatrzenie, 

2) odwołanie, o którym mowa w pkt.1 powinno mieć formę pisemną i zawierać 

uzasadnienie, 

3) dyrektor w ciągu tygodnia rozpatruje odwołanie we współpracy z zespołem, w 

skład którego wchodzą powołani przez niego: 

a) pedagog szkolny, 

b) przedstawiciel samorządu uczniowskiego wskazany przez Radę SU, 

c) nauczyciel-Rzecznik Praw Ucznia, 

d) wychowawca, 

4) wykonanie kary może zostać zawieszone na okres próbny w przypadku uzyskania 

przez ucznia (klasę) poręczenia wychowawcy klasy lub Rady SU, 

5) Dyrektor szkoły w terminie 3 dni od zakończenia czynności badających zasadność 

odwołania informuje pisemnie ucznia (klasę) o ich wyniku. Decyzja dyrektora jest 

ostateczna. 

 

§ 112 

 

Szkoła ma obowiązek pisemnego informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia              

o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. 

 

 

ROZDZIAŁ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 113 

 

Szkołę zakłada i likwiduje Rada Miasta Katowice w drodze uchwały. 

 

§ 114 
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1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Na pieczęciach używana jest pełna nazwa szkoły. 

1) szkoła posługuje się pieczęcią prostokątną o treści: 

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Juliusza Ligonia 

40-749 Katowice, ul. Bielska 14 

tel. 032 2556207 

NIP: 954-23-41-647 

2) szkoła używa pieczęci okrągłych (dużych i małych) o treści:  

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Juliusza Ligonia w Katowicach 

 

§ 115 

 

1. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny. 

2. W celu realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły wprowadza się do 

wewnątrzszkolnego ceremoniału stałe uroczystości przygotowane z okazji: 

1) rozpoczęcia roku szkolnego, 

2) Dnia Edukacji Narodowej, 

3) Święta Niepodległości, 

4) Święta Szkoły, 

5) Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

6) Zakończenia roku szkolnego. 

3. W ramach wzbogacenia życia wewnątrzszkolnego uczniów samorząd uczniowski może 

organizować imprezy szkolne związane z obchodami: 

1) Dni Języków Obcych, 

2) Świąt Bożego Narodzenia, 

3) Dnia Górnika, 

4) powitania wiosny, 

5) Światowego Dnia Ziemi, 

6) miesiąca kultury zdrowotnej, 

7) Szkolnych Dni Europejskich, 

8) Dnia Babci i Dziadka, 

9) Dnia Rodziny, 

10) Dnia Dziecka, 

11) Święta Sportu Szkolnego, 

12) Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej. 

4. Formy realizacji wyszczególnionych w ust. 3 imprez ustala Rada Pedagogiczna w 

uzgodnieniu z Samorządem Uczniowskim. 

 

§ 116 

 

1. Szkoła posiada radiowęzeł szkolny służący: 

1) Dyrekcji szkoły w celu doskonalenia wewnętrznego systemu komunikacji, 
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2) Samorządowi Uczniowskiemu w realizacji zadań informacyjnych, kulturalnych i 

rozrywkowych. 

 

§ 117 

 

1. W szkole działa Spółdzielnia Uczniowska. 

2. Spółdzielnia Uczniowska jest organizacją uczniów, prowadzoną przez nich samodzielnie, 

pod opieką nauczyciela - opiekuna i działa na podstawie statutu uchwalonego przez uczniów - 

założycieli i zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły. 

3.   Nazwa spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Uczniowska "N.O.R.K.A." 

4.   Spółdzielnia zrzesza uczniów klas IV, V, VI, VII, VIII. 

5.   Członkostwo w Spółdzielni jest dobrowolne. 

6.   Celem spółdzielni jest: 

1) kształtowanie umiejętności zespołowego działania i gospodarowania w warunkach 

gospodarki rynkowej,  

2) prowadzenie działalności gospodarczej, a szczególnie handlowej na rzecz szkoły i 

uczniów, 

3) kształtowanie nawyków oszczędzania oraz celowego wykorzystywania 

wypracowanej nadwyżki bilansowej, 

4) organizowanie wzajemnej pomocy i zaspokajanie materialnych i kulturalnych 

potrzeb uczniów, 

5) propagowanie idei spółdzielczości w środowisku szkolnym. 

7.  Szczegółowe zasady powoływania i działania Spółdzielni Uczniowskiej, prawa i       

obowiązki członków, organy Spółdzielni i ich kompetencje, formy prowadzonej 

działalności oraz zasady gospodarowania środkami zawarte są w statucie Spółdzielni 

Uczniowskiej. 

 

§ 118 

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

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

jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

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

uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.  

 

§ 119 

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, a korzystanie z e-dziennika nie zwalnia 

rodzica z udziału w zebraniach ani z kontaktów indywidualnych ze szkołą. 

1) każdy nauczyciel i rodzic otrzymuje indywidualne imienne konto, które umożliwia mu 

korzystanie z zasobów szkolnych za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła 

dostępu, 
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2) każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania systematycznie informacji 

przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego, 

3) każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenie zasobów wirtualnych 

dokonanych przez użytkownika posługującego się jego kontem. 

3. Funkcjonowanie e-dziennika reguluje ,,Procedura funkcjonowania dziennika 

elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 48 w Katowicach” 

 

§ 120 

 

Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność 

komunalną miasta Katowice. 

 

§ 121 

 

1. Zmiany wprowadzone do statutu dokonane zostały w trybie art. 72 ust. 1., ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

2. Tekst jednolity statutu wprowadzono Zarządzeniem Nr 3/2021/22 z dnia 03.03.2022 r. 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 48 w Katowicach. 

 

 

 

 


