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Podstawy prawne: 

1. Akt założycielski – Uchwała Nr LVI/448/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 

października 2017 roku zmieniająca uchwałę NR XLII/334/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z 

dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk do nowego ustroju szkolnego. 

2. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, 

poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r., Nr 114, poz. 946). 

3. Konwencja  o  Prawach  Dziecka  uchwalona  przez  Zgromadzenie  Ogólne  ONZ  z  dnia                     

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

4. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z 2021 r. 

poz. 4). 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). 

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4.) 

7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215. z 2021 

r. poz. 4. 

8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki 

prawodawczej” (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283). 

9. Rozporządzenie MEN  w sprawie   szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli z 

dnia 17 marca 2017r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 649). 

10. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w 

tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przyspasabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 356 ze zm.). 

11. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2012 r. 

poz. 977 ze zm.) 

12. Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania                                     

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534). 

13. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej                     

i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.). 

14. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie                   

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1309). 

15. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci                                           

i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1656). 

16. Rozporządzenie MEN z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1147). 
17. Rozporządzenie  MENiS  z  dnia  grudnia  2002 r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny                              

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604).
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18. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno – pedagogiczne w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1280). 

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

2020 r. r. poz. 1672). 

20. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 

21. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1282.). 

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

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 

502). 

23. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

szkołach i placówkach( Dz. U. z 2022 r.,  poz. 1593). 

24.  Rozporządzenie MEiN z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych 

bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni 

psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U z 2022 r. 

poz.1610). 

25.  Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1116). 
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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku jest jednostką organizacyjną 

Gminy Miasta Płońsk i pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy. 

2. Pełna nazwa szkoły brzmi - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku. 

3. Siedzibą szkoły są budynki w Płońsku (09-100) przy ul. Ks. R. Jaworskiego 25,                                  

ul. Grunwaldzkiej 67B. 

4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Płońsk. 

5. Siedziba organu prowadzącego szkołę znajduje się w Płońsku przy ul. Płockiej 39. 

6. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 

7. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci 

urzędowych. 
 

§ 2. 

1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat. 

2. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny. 

§ 3. 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

§ 4. 

 Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku; 

2) statucie – należy przez to rozumieć  Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II                   

w Płońsku; 

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły; 

4) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców ucznia oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą                    

nad dzieckiem; 

5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Płońsk; 

6) ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4); 

7)  ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 4). 
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Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły 

§ 5. 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego                                         

oraz uwzględniające program profilaktyczno-wychowawczy szkoły obejmujący treści                            

i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania                             

o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane 

w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących     w społeczności 

szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Szkoła  w szczególności realizuje 

następujące cele: 

1) prowadzi uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego i swobodnego 

wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, 

posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia; 

2) rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do 

bardziej dojrzałego i uporządkowanego świata; 

3) zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia; 

4) rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, zapewnia 

dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, 

przygotowuje do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku 

intelektualnego oraz fizycznego; 

5) rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania wiadomości 

przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny 

prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie: 

a) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka, 

b) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich; 

6) rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności 

twórcze; 

7) rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci realistycznych 

od fantastycznych; 

8) rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, 

kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu; 

9) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku 

w poczuciu więzi z rodziną; 

10) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans             

oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci; 

11) stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności 

szkolnej; 

12) kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabia 

czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego; 

13) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych 

uzależnieniem; 
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14) kształtuje świadomość ekologiczną; 

15) wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej oraz umożliwia 

poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej; 

16) kultywuje tradycje narodowe i regionalnego; 

17) rozbudza i rozwija uczucia patriotyczne; 

18) umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne wspólnoty lokalnej; 

19) umożliwia kulturalne spędzenie wolnego czasu; 

20) umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów               

oraz umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów; 

21) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania 

odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie; 

22) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań 

prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, 

plastycznej, muzycznej i ruchowej; 

23) kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym                             

i odpowiedzialność za zbiorowość; 

24) wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, 

patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji 

społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 

25) kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych osób; 

26) rozwija takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

27) rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki; 

28) wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtuje takie umiejętności, które pozwalają                  

w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

29) ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

30) wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji. 

2. Wymienione cele, szkoła realizuje poprzez podjęcie zadań z uwzględnieniem optymalnych 

warunków rozwoju i potrzeb uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony 

zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 

szkoły poprzez: 

a) realizację podstawy programowej, 

b) ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć, 

c)  pracę z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

d) realizację innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających zainteresowania, 

e) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych,                           

np. koła zainteresowań, zajęcia sportowe, nauczanie języków obcych i inne; 

2) umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej 

poprzez: 

a) organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i kościelnych, 

b) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych, 
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c) organizowanie lekcji religii i etyki do wyboru przez rodziców uczniów, 

d) umożliwienie poznania regionu i jego kultury, wprowadzenie w życie kulturalne 

wspólnoty lokalnej, 

e) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej, 

f) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów 

współczesnych; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami szkoły w szczególności 

poprzez: 

a) dobrowolne i nieodpłatne udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej                                

za pośrednictwem pedagoga szkolnego, logopedy, a w miarę potrzeb innych 

specjalistów, 

b) organizowanie nauczania indywidualnego, 

c) zapewnianie uczniom niepełnosprawnym z obwodu szkoły uczęszczanie do szkoły, 

4) udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej; 

5) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych 

uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez: 

a) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem, 

b) współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem, 

6) informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania narkomanii; 

7) wyznacza nauczyciela wychowawcę dla każdego oddziału, który sprawuje szczególną opiekę 

wychowawczą nad każdym dzieckiem, a w szczególności: 

a) zobowiązuje wychowawcę do wypracowania wspólnie z uczniami reguł zachowania                

w szkole i spisania ich w formie kontraktu, 

8) zobowiązuje każdego nauczyciela do eliminowania zachowań agresywnych poprzez szukanie ich 

źródła w domu rodzinnym, środowisku rówieśniczym i szkole; 

9) zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.: 

a) organizuje szkolenia w zakresie bhp dla wszystkich pracowników szkoły, zapewnia 

przeszkolenie dla wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy, 

b) za zgodą rodziców może ubezpieczać uczniów od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, 

c) zapewnia opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w tym 

nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo, 

d) zapewnia opiekę ciągłą dzieciom realizującym roczne przygotowanie przedszkolne                        

z chwilą przejęcia wychowanka do czasu przekazania wychowanka rodzicom lub 

innym upoważnionym przez nich na piśmie osobom, 

e) zapewnia opiekę uczniom korzystającym ze świetlicy, 

f) zapewnia opiekę uczniom podczas pobytu w szkole zgodnie z tygodniowym planem 

zajęć, 

g) zapewnia opiekę nauczyciela dyżurującego podczas przerw według ustalonego 
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harmonogramu dyżurów, 

h) zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły zgodnie z obowiązującym 

regulaminem dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych, 

i) zwiększa poziom bezpieczeństwa uczniów poprzez zainstalowany system monitoringu       

w budynku i wokół niego, 

j) nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, 

których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować Szkoła przetwarza wyłącznie                          

do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż trzy 

miesiące od dnia nagrania, 

k) po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2 pkt 6 lit. j uzyskane w wyniku monitoringu 

nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, 

których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować podlegają zniszczeniu, o ile 

przepisy odrębne nie stanowią inaczej, 

l) uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły, powinni być poinformowani                                    

o funkcjonowaniu   w szkole systemie monitoringu wizyjnego, 

m) miejsca objęte monitoringiem wizyjnym powinny być oznakowane stosownymi 

tabliczkami informacyjnymi zawierającymi również informacje dla osób znajdujących 

się w obszarze monitorowanym zgodnie  z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016); 

10) wspiera nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów; 

11) realizuje profilaktykę w zakresie zagrożeń uzależnieniami zgodnie z programem wychowawczo– 

profilaktycznym szkoły; 

12) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka przyjmując personalistyczną koncepcję osoby, 

kształtuje i rozwija postawy uczniów w oparciu o chrześcijański system wartości zapewniający 

wolność sumienia i przekonań religijnych każdego ucznia m. in.: 

a) wskazuje uczniom godne naśladowania autorytety, a centrum oddziaływań stanowi 

osoba Jana Pawła II – jego nauczanie; 

b) uwrażliwia na potrzeby innych ludzi; 

c) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich. 

§ 6. 

1. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 

tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie 

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

nauczyciela. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole 

§ 7. 

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc psychologiczno- 

pedagogiczna udzielana jest uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na: 
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1) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; 

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole; 

3) wspieraniu potencjału rozwojowego ucznia i stwarzaniu warunków do jego aktywnego i pełnego 

uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. 

3. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w szczególności : 

1) z niepełnosprawności ucznia; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 

spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom 

polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczychi 

dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia 

efektywności pomocy udzielanej uczniom. 

5. Wszelkie formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są dobrowolne                          

i nieodpłatne. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom: 

1) nauczyciele; 

2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,                             

w szczególności: 

a) pedagog, 

b) pedagog specjalny, 

c) psycholog, 

d)  logopeda, 

e) terapeuta pedagogiczny, 

f) doradca zawodowy. 
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8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora szkoły; 

4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; 

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania; 

6) poradni; 

7) pomocy nauczyciela; 

8) asystenta nauczyciela; 

9) pracownika socjalnego; 

10) asystenta rodziny; 

11) kuratora sądowego; 

12) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci 

młodzieży. 

§ 8. 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego; 

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

8) porad i konsultacji; 

9) warsztatów. 

2. Szkoła udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz 
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rozwijaniu ich umiejętności metodycznych, w szczególności w formie porad i konsultacji oraz 

warsztatów i szkoleń. 

 

 



 

Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

§ 9. 

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

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 

1) niepełnosprawnych; 

2) niedostosowanych społecznie; 

3) zagrożonych niedostosowaniem społeczny wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy. 

2. Szkoła zapewnia uczniom: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu                                    

na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów; 

3) zajęcia specjalistyczne; 

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne                               

oraz możliwości  psychofizyczne  uczniów,  w  szczególności  zajęcia  rewalidacyjne,  

resocjalizacyjne   i socjoterapeutyczne; 

5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi; 

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

 

§ 10. 

1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor szkoły 

powołuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzących zajęcia z uczniem. 

2. Zadaniem zespołu jest opracowanie dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno- 

terapeutycznego. 

3. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa: 

1) zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego oraz wymagań 

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy                 

z uczniem; 

2) zintegrowane działania nauczycieli i  specjalistów  prowadzących  zajęcia  z  uczniem,  w  tym                         

w przypadku: 

a) ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym, 

b) ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym, 

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze 

socjoterapeutycznym; 

3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, 

w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 

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



 

z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami                 

oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i  socjoterapeutyczne  oraz  inne  zajęcia  odpowiednie 

ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne ucznia, a także: 

a) w przypadku ucznia klasy VII i VIII zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, 

b) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

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

wymienionych w § 9; 

7) rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności 

ucznia, w zależności od potrzeb, w tym w zakresie wykorzystywania technologii 

wspomagających to kształcenie; 

8) wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane 

indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów – w zależności od 

indywidualnych potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych  

ucznia  wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z 

wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia. 

4. Pracą zespołu koordynuje wychowawca oddziału albo nauczyciel lub specjalista prowadzący 

zajęcia z uczniem, wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

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

oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji 

programu. 

6. Zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzą 

nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju 

niepełnosprawności ucznia. 

Umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej, 

etnicznej i religijnej 

§ 11. 

1. Szkoła umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, 

etnicznej i religijnej poprzez prowadzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami: 

1) nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej; 

2) nauki własnej historii i kultury; 

3) nauczania religii w ramach planu zajęć szkolnych dla uczniów, których rodzice lub opiekunowie 

wyrażają takie życzenie. 

2. Nauka religii odbywa się na podstawie programów dopuszczonych do użytku przez władze 

kościoła rzymsko-katolickiego lub innych kościołów i związków wyznaniowych, w wymiarze 

2 godzin tygodniowo. 

3. Szkoła prowadzi działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły poprzez 

czytelne zasady postępowania, w tym system regulaminów i procedur, ustalenie praw                                    

i obowiązków pracowników, uczniów i ich rodziców. 



 

4. Szkoła prowadzi z uczniami planową pracę wychowawczą opartą na wartościach 

uniwersalnych. 

 

 

Rozdział  3 

Organy szkoły i ich kompetencje 

§ 12 

 Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

 

 

Dyrektor szkoły 

§ 13 
 

1. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole; 

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

poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

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

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą 

obsługę szkoły;       

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie 

zajęć organizowanych przez szkołę; 

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

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

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub  rozszerzanie  i  wzbogacanie  form  działalności  dydaktycznej,  

wychowawczej,  opiekuńczej   i innowacyjnej szkoły; 

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia; 

11) współpracuje z pielęgniarką szkolną albo lekarzem, sprawującymi profilaktyczną opieką 

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

celem właściwej realizacji tej opieki; 

12) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania 



 

danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie danych osobowych. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli                                        

i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 

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

i samorządem uczniowskim. 

4. Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności: 

1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy; 

2) przewodniczy radzie pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi zebrania rady oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej; 

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

4) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym 

organ prowadzący i nadzorujący; 

5) powołuje szkolną komisję rekrutacyjną; 

6) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów w szkole; 

7) przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski 

wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 

8) dba o autorytet członków rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; 

9) podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw podręczników, 

który będzie obowiązywał w szkole podstawowej od początku następnego roku szkolnego; 

10) udziela na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów zezwolenia na spełnianie 

obowiązku szkolnego poza szkołą; 

11) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną; 

12) organizuje wspomaganie szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, polegające 

na planowaniu i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

13) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne; 

14) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W 

przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, 

dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne. 

15) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę 

Pedagogiczną. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów 

nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego; 

16) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, 

problemowo-zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

17) zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego lub wykonywania określonych ćwiczeń 



 

fizycznych, plastyki, zajęć technicznych, informatyki w oparciu o odrębne przepisy; 

18) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki 

19) występuje do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia innej szkoły 

po wyczerpaniu w stosunku do ucznia wszystkich możliwych oddziaływań wychowawczych 

zastosowanych przez wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły, instytucje 

współpracujące ze szkołą, poradnie specjalistyczne, policję, kuratora, opiekuna rodziny i innych; 

20) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII; 

21) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych; 

22) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej 

uczniom; 

23) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia; 

24) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów prowadzonej                           

na zasadach określonych odrębnych przepisach; 

25) na udokumentowany wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno--

pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia do końca danego etapu edukacyjnego 

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

sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego; ucznia z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego orzeczenia; wyznacza terminy egzaminów 

poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do 

wiadomości uczniów; 

26) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych                                           

i sprawdzających; 

27) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający 

kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela. 

5. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 

1) opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny i przekazuje go po zaopiniowaniu przez 

radę pedagogiczną oraz zakładowe organizacje związkowe organowi prowadzącemu; 

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego                                

oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych; 

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

4) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach 

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

5) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dodatkowych dniach 

wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

6) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy występuje 

zagrożenie zdrowia uczniów; 

7) zawiesza, za zgodą organu prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach 

wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury - 

15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym 

czynnikiem determinującym decyzje dyrektora szkoły; 



 

8) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności 

należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku 

szkolnym i placu szkolnym; 

9) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 

10) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałość i 

estetykę i czystość; 

11) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły; 

12) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania radzie 

pedagogicznej i radzie rodziców; 

13) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego 

urządzeń na szkolnym boisku; 

14) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy 

stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

15) organizuje prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje przetargowe; 

16) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 

17) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie                                

z odrębnymi przepisami; 

18) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 

6. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 

2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach 

kierowniczych; 

3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych 

zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu                                       

o opracowane szczegółowe kryteria oceniania; 

4) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach 

samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej; 

5) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach 

urzędniczych w szkole; 

6) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych; 

7) dokonuje oceny pracy za okres stażu na stopień awansu zawodowego; 

8) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom 

administracji i obsługi szkoły; 

9) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników; 

10) udziela urlopów nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym; 

11) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami; 

12) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 

13) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 

14) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom, zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ 

prowadzący; 



 

15) dysponuje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 

16) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy; 

17) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania 

zatwierdzania; 

18) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 

7. Sprawuje opiekę nad uczniami: 

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z samorządem uczniowskim; 

2) powołuje komisję stypendialną; 

3) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły; 

4) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia; 

5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole. 

8. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora szkoły. Dyrektor 

współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami 

wykonawczymi do ustawy. 

9. Dyrektor może wystąpić do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły w następujących 

przypadkach, jeżeli: 

1) uczeń naraża siebie na niebezpieczeństwo, a podejmowane środki zaradcze nie przynoszą 

efektów; 

2) uczeń naraża innych na niebezpieczeństwo, a podejmowane przez szkołę różnorodne działania nie 

zmniejszają tego niebezpieczeństwa; 

3) zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów; 

4) uczeń rażąco narusza zasady współżycia społecznego, a zachowanie ucznia wykracza poza 

ustalone normy społeczne; 

5) wszelkie działania naprawcze zastosowane wobec tego ucznia i jego rodziny, wielokrotnie 

podejmowane, udokumentowane, nie przynoszą poprawy w obszarze zagrożeń dla zdrowia                       

i życia; 

6) występują inne przypadki, powodujące zagrożenia dla życia i zdrowia uczniów szkoły. 

 

Rada Pedagogiczna 

§ 14. 

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

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

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. 

4. Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej 

oraz jest odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zgodnie z regulaminem Rady. Zebrania mogą być także organizowane na wniosek organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego 

szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. Zebrania Rady Pedagogicznej są 

organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku                                



 

z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

5. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o regulamin swojej działalności, który ustala                          

oraz w oparciu o statut szkoły. 

6. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian. 

7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności: 

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 szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego      

nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły; 

7) ustalenie regulaminu swojej działalności. 

8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

2) projekt planu finansowego szkoły; 

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

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

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych                 

i opiekuńczych; 

5) opiniuje zestaw programów nauczania przed dopuszczeniem ich do użytku przez dyrektora; 

6) wydaje opinie na okoliczność powierzenia stanowiska dyrektora szkoły zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

9. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem: 

1) przyznanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dyrektorowi szkoły; 

2) odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły; 

3) do dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji wicedyrektora lub z innego stanowiska 

kierowniczego w szkole. 

10. Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw 

spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji. 

11. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane 

zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków. 

11a. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi 

funkcje kierownicze w szkole lub placówce lub w sprawach związanych z opiniowaniem 

kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Osoby biorące udział w zebraniu Rady 



 

Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady 

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

nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

13. Jeżeli Rada Pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa § 14  ust. 6 pkt 2, o 

wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły.  

14. W przypadku gdy dyrektor szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 13,                     

o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ 

prowadzący szkołę. 
 

Rada Rodziców 

§ 15. 

1. W szkole działa Rady Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

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

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się                             

na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli rad oddziałowych oraz do rady 

rodziców. 

5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

we wszystkich sprawach szkoły. 

6. Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności: 

1) uchwalanie w rozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

4) opiniuje dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

5) prawo do przedstawienia swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za 

okres stażu; 

6) może wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela; 

7) deleguje przedstawiciela do udziału w pracach zespołu oceniającego rozpatrującego odwołanie                    

od oceny pracy nauczyciela; 

8) deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora 

szkoły. 

7. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 



 

pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez radę rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców. 

9. Fundusze pochodzące ze składek oraz innych źródeł, 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. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy 

rady rodziców określa regulamin. 

 

Samorząd Uczniowski 

§ 16 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

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

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

reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie                          

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak: 

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

wymaganiami; 

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

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

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

7. Samorząd Uczniowski ze swojego składu wyłania radę wolontariatu. 

8. Rada wolontariatu podejmuje działania w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

9. Strukturę rady wolontariatu i jej kompetencje określa regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

 

Szczegółowe warunki współdziałania organów szkoły 

 

§ 17. 

1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, 



 

umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach 

swoich kompetencji. 

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

sporządzone do końca września każdego roku szkolnego. Kopie dokumentów przekazywane 

są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi 

szkoły. 

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji 

konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając 

kompetencji organu uprawnionego. 

4. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli 

innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących 

oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów 

uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń. 

6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją 

reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie 

Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu. 

7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. 

8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia 

dzieci. 

9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej                     

i określonych zasad. 

 

 

 
Sposób rozwiązywania sporów pomiędzy organami szkoły 

 

§ 18. 
 

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców: 

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do 

dyrektora szkoły; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej                            

ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu; 

4) swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych                         

w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w których stroną jest dyrektor szkoły, 

powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym 

przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego 

przedstawiciela do pracy w zespole. 

3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne,                   

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie 



 

ostateczne. 

5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 
 

Rozdział  4 

Organizacja pracy szkoły 

§ 19. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

2. Liczba dzieci w oddziale klas I – III wynosi nie więcej niż 25. 

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

dydaktyczno-wychowawczych, 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 zwiększona ponad liczbę, o której mowa w ust. 2. 

4. Na wniosek rady oddziałowej oraz za zgodą organu prowadzącego szkołę, dyrektor szkoły 

może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3, zwiększając liczbę uczniów w 

oddziale ponad liczbę, o której mowa w ust. 2. Liczba uczniów może być zwiększona nie 

więcej niż o 2 uczniów. 

5. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I – III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 4, w szkole 

zatrudnia się asystenta nauczyciela. 

6. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o: 

1) podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, 

2) programy nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap 

edukacyjny dopuszczone do użytku w szkole przez Dyrektora, na wniosek nauczyciela lub 

zespołu nauczycieli. 

7. Godzina lekcyjna w szkole trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, 

zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym 

rozkładzie zajęć. 

8. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć. 

9. Godzina zajęć specjalistycznych trwa 45 minut, a zajęć rewalidacyjnych -  60 minut. 

 

§ 20. 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;  

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania 

ich aktywności i kreatywności; 

6) zajęcia z doradztwa zawodowego;  

2. Szkoła realizuje swoje zadania w trybie stacjonarnym. 



 

 

3. Zajęcia w szkole zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie: 

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych; 

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z 

uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów; 

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną; 

4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów  

innego  niż określone w pkt 1–3. 

    4. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 3, na okres powyżej dwóch dni 

dyrektor szkoły organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć, o 

którym mowa w ust. 2; 

   5. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, o których mowa w ust. 3, dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 

   6. Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

1) W przypadkach określonych odrębnymi przepisami zajęcia szkolne, w tym obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne, mogą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, zwane dalej „nauczaniem zdalnym”; 

2) Nauczanie zdalne prowadzone jest za pośrednictwem platformy Microsoft 365,w formie 

kontaktów audio, wideo i czatu. Platforma umożliwia interaktywne prowadzenie zajęć, 

przekazywanie materiałów edukacyjnych, oraz dzielenia się zasobami w formie czatu lub 

audio/video; 

3) Uczniowie i nauczyciele korzystają z platformy na podstawie Microsoft 365 TEAMS, który 

pozwala na jednoznaczną identyfikację osoby uczestniczącej w zajęciach;  

4) W czasie zajęć nauczyciele korzystają z bezpiecznych zasobów multimedialnych  

rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji  i Nauki; 

5) Zajęcia zdalne odbywają się w czasie rzeczywistym zgodnie z obowiązującym planem zajęć 

w formie nauki z użyciem monitorów oraz w formie pracy samodzielnej uczniów kierowanej 

przez nauczyciela; 

6) W czasie nauki z użyciem monitorów nauczyciel i uczniowie korzystają z mikrofonu i 

kamery  zintegrowanej z komputerem korzystając z funkcji sztucznego tła; 

7) W czasie przeznaczonym na samodzielną pracę uczniów bez użycia monitorów, nauczyciel 

udziela  konsultacji w formie czatu lub  audio/video;  

8) Nauczyciel potwierdza uczestnictwo uczniów w zajęciach, odnotowując obecność lub 

nieobecność w dzienniku elektronicznym. Do usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach w 

ramach nauczania zdalnego zastosowanie mają zasady opisane w § 58, 59, 60, 61 Statutu; 

9) Udział uczniów w lekcji jest potwierdzany, jeżeli uczeń  zalogował się   na dane zajęcia,  w 

czasie przeznaczonym na naukę z użyciem monitora; 

10) Szczegółowe warunki organizacji nauczania zdalnego określają odrębne przepisy. 

 

§ 21. 

W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne są organizowane w oddziałach, w grupie oddziałowej, 



 

grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej lub grupie międzyszkolnej. 

 

§ 22. 

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

arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły. 

2. W arkuszu organizacyjnym szkoły określa się w szczególności: 

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 

3) dla poszczególnych oddziałów: 

a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć 

prowadzonych w grupach i zespołach, 

b) tygodniowy wymiar zajęć religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, zajęć z języka 

mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile 

takie zajęcia są prowadzone w szkole, 

c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 

d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 

e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo 

przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, 

f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły; 

g) organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej i  kształcenia specjalnego; 

h) wykaz innych form działalności dydaktyczno-wychowawczej i sposób ich realizacji; 

i) tygodniowy plan zajęć szkolnych oraz plan  dyżurów nauczycieli, 

4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 

5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją                       

o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych                    

przez poszczególnych nauczycieli; 

6) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych; 

7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 

szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć                            

z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces 

kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych 

nauczycieli; 

8) liczby godzin zajęć świetlicowych; 

9) liczby godzin pracy biblioteki szkolnej; 

10) organizację stołówki szkolnej. 

 

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu 

§ 23 

1. W szkole działa rada wolontariatu wyłoniona ze składu samorządu uczniowskiego. 

2. Rada rozwija działalność na zewnątrz jak i wewnątrz szkoły, na rzecz społeczności szkolnej. 



 

3. Głównym celem rady jest: 

1) angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi                                      

ze środowiskiem; 

2) kształtowanie umiejętności działania zespołowego; 

3) współdziałanie z organizacjami społecznymi; 

4) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

4. Szkoła realizuje zadania w zakresie organizowania wolontariatu: 

1)    zapoznaje uczniów z ideą wolontariatu oraz propaguje go; 

2) uczy postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka; 

3) uczy niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym i poza szkołą; 

4) uwrażliwia na cierpienie, samotność i potrzeby innych; 

5) kształtuje postawy prospołeczne; 

6) kreuje wizerunek szkoły jako centrum lokalnej aktywności; 

7) tworzy warunki do realizacji działań w zakresie: pomocy koleżeńskiej w nauce, wsparcia uczniów 

niepełnosprawnych, sprawowania opieki nad uczniami klas młodszych, pracy na rzecz biblioteki 

szkolnej; 

8) podejmuje działania na rzecz środowiska przy współpracy m.in. z PCK i Caritas; 

 

Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych 

potrzebna jest pomoc i wsparcie 

§ 24. 

Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej na zasadach określonych w § 3 oraz przepisach szczególnych. 

 

§ 25. 

1. Uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, 

obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor szkoły na wniosek rodziców i na podstawie 

orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie 

w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków 

realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

4. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym, 

u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej                

lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej. 

5. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy programowej oraz 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z planu nauczania danej klasy. 

6. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, Dyrektor może 



 

zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz 

warunków, w których zajęcia są realizowane. 

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

indywidualnego 

8. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia 

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

osobowego rozwoju, Dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając 

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

uczestniczenia w życiu szkoły. 

 

Organizacja biblioteki szkolnej 

 

§ 26. 

1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb                               

i zainteresowań uczniów, celów edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie oraz ich rodzice, nauczyciele i inni 

pracownicy szkoły. 

3. Praca biblioteki jest zsynchronizowana z działalnością dydaktyczną. Godziny pracy biblioteki 

są corocznie ustalane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem                            

i dostosowane do tygodniowego planu zajęć tak, aby umożliwiał uczniom i nauczycielom 

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

4. Biblioteka jest ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. 

5. Biblioteka: 

1) służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych uczniów, nauczycieli, pracowników 

2) administracji i rodziców; 

3) prowadzi działalność wspomagającą w procesie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej; 

4) umożliwia prowadzenie pracy twórczej; 

5) rozwija kompetencje czytelnicze uczniów poprzez prowadzenie lekcji bibliotecznych                                     

oraz organizowanie różnorodnych inicjatyw sprzyjających czytaniu; 

6) stwarza warunki do rozwoju umysłowego i kulturalnego czytelników. 

6. W bibliotece szkolnej znajdują się 2 stanowiska komputerowe ze stałym dostępem                               

do Internetu. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie z oprogramowania 

biurowego, ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz służą do 

poszukiwań źródłowych za pomocą Internetu. 

7. Biblioteka, czytelnia oraz stanowiska komputerowe działają na zasadach określonych                                 

w regulaminie biblioteki szkolnej. 

8. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi 

bibliotekami. Zasady współpracy określa regulamin biblioteki szkolnej. 

9. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami: 

1) rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów; 

2) przysposobienie uczniów do czytelnictwa i umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł 



 

informacji; 

3) propagowanie dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej; 

4) poradnictwo w wyborach czytelniczych; 

5) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów tematycznych, olimpiad przedmiotowych 

i egzaminów gimnazjalnych; 

6) informacja o aktywności czytelniczej uczniów; 

7) dostarczanie uczniom różnorodnych materiałów bibliotecznych, organizowanie i prowadzenie 

działalności informacyjnej; 

8) włączanie uczniów w pracę biblioteki w ramach stałej współpracy; 

10.  Zasady współpracy biblioteki szkolnej z nauczycielami: 

1) wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli przez odpowiedni dobór literatury; 

2) pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych; 

3) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów; 

4) uczestnictwo w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisem w planie pracy szkoły; 

5) pomoc ze strony nauczycieli w uzupełnianiu i selekcji zbiorów; 

6) współpraca z nauczycielami w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb oraz zainteresowań 

czytelniczych uczniów; 

7) współudział nauczycieli w tworzeniu warsztatu informacyjnego biblioteki szkolnej; 

 

11. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z rodzicami: 

1) wyposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe; 

2) przekazywanie informacji o stanie czytelnictwa uczniów; 

3) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów 

przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży; 

4) wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom; 

5) pomoc rodziców w realizacji zadań bibliotecznych; 

6) indywidualne rozmowy z rodzicami, dotyczące wyborów czytelniczych ich dzieci; 

7) współpraca z Radą Rodziców w sprawie zakupu książek; 

12. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z innymi bibliotekami: 

1) wspólne organizowanie imprez czytelniczych; 

2)  wymiana wiedzy i doświadczeń; 

3) wspieranie działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu miejskim; 

4) spotkania, odczyty, konferencje, seminaria, szkolenia. 

 

Organizacja świetlicy 

§ 27. 

1. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna. 

2. Świetlica wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki, wychowania i dydaktyki. 



 

3. Cele i zadania świetlicy: 

1) organizowanie opieki wychowawczej, pomoc w nauce oraz stwarzanie dzieciom odpowiednich 

warunków do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień; 

2) kształtowanie u dzieci nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie; 

3) wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy umysłowej, do samorządności i odpowiedzialności              

za swoje postępowanie i podejmowanie decyzji; 

4) umożliwianie odrabiania lekcji, w tym udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce; 

5) organizowanie dzieciom bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku, 

6) współpraca i współdziałanie wychowawców świetlicy ze szkołą, domem oraz środowiskiem 

lokalnym; 

7) integracja i uspołecznianie dzieci. 

4. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (karta 

zgłoszenia), składanego corocznie w sekretariacie szkoły. 

5. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie objęci są opieką wychowawcy świetlicy, a ich 

obecność na zajęciach odnotowywana jest w dzienniku zajęć. 

6. Dziecko mogą odebrać ze świetlicy rodzice lub osoby upoważnione, których dane wpisane są 

do karty zgłoszenia. 

 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

§ 28. 

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynację działań 

podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia                           

i zawodu. 

2. Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, 

zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich 

rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi podejmowanie 

bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, tak aby te wybory były dokonywane 

świadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami. 

3. Planowanie własnej drogi edukacyjno-zawodowej jest procesem długotrwałym. Już                                

na poziomie szkoły podstawowej należy wdrażać uczniom poczucie odpowiedzialności                        

za własną przyszłość, uczyć myślenia perspektywicznego i umiejętności planowania,                      

a w klasach VII-VIII należy organizować zajęcia związane z wyborem kształcenia i kariery 

zawodowej. 

4. Decyzja dotycząca wyboru przyszłej szkoły ponadpodstawowej i zawodu, żeby była trafną, 

wymaga pomocy ze strony wielu osób i instytucji, między innymi szkoły i rodziców. 

5. Planowane zadania i treści przekazywane na lekcjach wychowawczych oraz w edukacjach 

przedmiotowych w klasach I-VI mają za zadanie rozbudzać ciekawość poznawczą dzieci oraz 

motywację do nauki, kształtować umiejętności i postawy do naturalnej w tym wieku 

aktywności dzieci, umożliwiać poznawanie interesujących dzieci zawodów, kształtować 

gotowość do wyborów edukacyjnych np. drugiego języka, rodzaju zajęć technicznych, 

wyboru kółek zainteresowań, wyboru lektur i czasopism. 

6. System określa zadania osób uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce realizacji, 

oczekiwane efekty i metody pracy. 



 

7. Głównym celem systemu jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 

zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości 

wyborów edukacyjnych i zawodowych. 

8. Cele szczegółowe: 

1) w klasach I-III szkoły podstawowej: 

a) wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka, 

b) zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, jakie człowiek może wykonywać, 

uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości, 

c) zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji w wyborze 

właściwego zawodu, 

d) poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: jakie są moje możliwości, 

uzdolnienia, umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia, 

e) rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości, 

 

2) w klasach IV-VIII szkoły podstawowej: 

a) odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi 

edukacyjno- zawodowej na każdym etapie edukacji, 

b) motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej 

szkoły i zawodu. 

c) rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania, 

d) wdrażanie uczniów do samopoznania, 

e) wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów, 

f) kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron, 

g) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie, 

h) wyrabianie szacunku dla samego siebie, 

i) poznanie możliwych form zatrudnienia, 

j) poznanie lokalnego rynku pracy, 

k) poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego, 

l) poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych, diagnoza 

preferencji i zainteresowań zawodowych, 

m) poznawanie różnych zawodów, 

n) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

9. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego: 

1) wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

2) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży; 

3) rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery; 

4) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych; 

5) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 



 

6) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów w świadomym wyborze 

szkoły; 

7) wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów; 

8) współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa 

zawodowego; 

9) w zakresie współpracy z rodzicami: 

a) podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi, 

b) doskonalenie umiejętności wychowawczych, 

c) przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, 

d) indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego. 

 

§ 29. 

 Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach: 

1) zajęć grupowych w klasach VII -VIII ze szkolnym doradcą w wymiarze 10 godzin w jednym 

roku szkolnym; 

2) pogadanki, warsztaty, projekcja filmów edukacyjnych, prezentacje realizowane na godzinach 

wychowawczych; 

3) spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów; 

4) wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy i instytucji kształcących; 

5) konkursy; 

6) udzielanie informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu i planowania 

dalszej kariery zawodowej; 

7) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

8) organizowanie spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców (w miarę potrzeb); 

9) organizowanie spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy. 
 

§ 30. 

1. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez: 

1) wychowawców; 

2) nauczycieli przedmiotu; 

3) pedagoga szkolnego; 

4) bibliotekarzy; 

5) nauczyciel doradztwa zawodowego; 

6) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. poradni psychologiczno-

pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy, mobilnego centrum informacji zawodowej); 

7) rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów 

zawodowo-edukacyjnych. 

2. Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego są uczniowie szkoły. 

 



 

Organizacja nauki religii/etyki i wychowania do życia w rodzinie 
 

§ 31. 

 

1. Uczniom szkoła organizuje naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Rodzice wyrażają zgodę w formie pisemnego oświadczenia na uczestnictwo dziecka                       

w powyższych zajęciach. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, 

może być jednak zmienione. 

3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 

uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć 

międzyoddziałowych lub między-klasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba 

chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje deklaracje 

rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki                            

w formie zajęć międzyszkolnych. 

4. W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen                            

i na świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki 

prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych. 

5. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch 

rodzajach zajęć. 

6. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się 

każdą z ocen. 

§ 32. 

 

1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu 

wychowania do życia w rodzinie w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin                  

z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. 

2. Uczeń szkoły nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice 

zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej, że nie wyrażą zgody na udział ucznia w 

zajęciach. 

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia 

do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 
Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi 

§ 33. 

1. Szkoła prowadzi stałą współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Płońsku, której 

celem jest udzielanie uczniom, ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, a także wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

2. Powyższe cele są realizowane m.in. poprzez: 

1) organizowanie spotkań z pracownikami poradni dla uczniów, rodziców i rady pedagogicznej, 

kierowanie wniosków do poradni w sprawie wydania opinii o udzieleniu zezwolenia                                        

na indywidualny tok lub program nauki; 



 

2) kierowanie uczniów mających trudności w nauce na badania specjalistyczne; 

3) obniżenie wymagań w zakresie wiedzy i umiejętności z nauczanego przedmiotu stosownie                                               

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, 

wychowania i profilaktyki 

§ 34. 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nauczycieli programów 

nauczania oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

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

3) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; 

4) znajomości zasad: przeprowadzenia rekrutacji do szkoły, egzaminów poprawkowych, 

kwalifikacyjnych, sprawdzianów wiadomości umiejętności ucznia; 

5) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i trudności 

w nauce w drodze kontaktów indywidualnych i telefonicznych z nauczycielami oraz drogą 

elektroniczną; 

6) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swojego dziecka; 

7) uzyskiwania informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych dziecka, na koniec semestru 

lub roku szkolnego. 

3. Formy współpracy Dyrektora szkoły z rodzicami: 

1) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w statucie szkoły, m.in. organizacją 

szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na 

zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów przyjętych do klas 

pierwszych; 

2) udział Dyrektora szkoły w zebraniach Rady Rodziców – informowanie o bieżących problemach 

szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy szkoły; 

3) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami; 

4) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich w uzgodnionym 

terminie. 

4. Zakres współdziałania dyrektora szkoły z rodzicami: 

1) doskonalenie organizacji pracy szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego; 

2) poprawa warunków pracy i nauki oraz wyposażenia szkoły; 

3) wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących 

pracy szkoły, za pośrednictwem oddziałowych rad rodziców, za pośrednictwem Rady 

Rodziców. 

5. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli: 

1) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego; 

2) wspólne spotkania dyrekcji szkoły, wychowawców klas pierwszych, pedagoga i pielęgniarki                           

z rodzicami uczniów przyjętych do klas pierwszych; 



 

3)  spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły); 

4) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych; 

5) ustalenie form pomocy; 

6) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole; 

7) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, 

współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie; 

8) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia roku 

szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.); 

9) zapraszanie rodziców do udziału w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, 

studniówkach, imprezach sportowych; 

10)  zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiania 

nieobecności uczniów; 

11) indywidualne kontakty mogą być realizowane poprzez: 

a) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających niskie wyniki                      

w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, poprzez dziennik elektroniczny, 

przekazywanie informacji w zeszytach przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów, kontakty osobiste, 

b) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie ucznia (za zgodą rodziców)                  

do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 
Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie 

działalności innowacyjnej 

§ 35. 

1. Dyrektor szkoły stwarza warunki do działania w szkole stowarzyszeń i innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

2. Szkoła współpracuje z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, uczelniami 

wyższymi i partnerami zagranicznymi. 

3. Formami współdziałania są w szczególności: 

1) wykłady i spotkania; 

2) badania i konferencje naukowe; 

3) dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. 

 
Organizacja stołówki szkolnej 

 

§ 36. 
 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość  zjedzenia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej. 

2. Korzystanie z  posiłków wydawanych w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

3. Warunki korzystania z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej, w tym wysokość opłaty  ustala 

dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i publikuje  na stronie internetowej szkoły. 

4. Posiłki przygotowywane są przez kuchnię szkolną z uwzględnieniem przepisów dotyczących 

zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży. 

5. Informacja o jadłospisie jest udostępniana rodzicom, z co najmniej  tygodniowym wyprzedzeniem 

na stronie internetowej szkoły i szkolnym FB. 



 

6. Podstawą ustalenia należności za korzystanie z posiłków wydawanych w szkole jest oświadczenie 

rodzica o korzystaniu ze stołówki szkolnej  i ewidencja obecności ucznia w szkole. Wzór 

oświadczenia  dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce stołówka szkolna. 

7. Opłaty za korzystanie posiłków wydawanych w szkole ustalane  są w okresach miesięcy 

kalendarzowych. 

8. Intendent szkolny w terminie do 10 każdego miesiąca przekazuje rodzicom informacje                   

o należności za korzystanie przez jego dziecko z posiłków wydawanych w szkole w poprzednim 

miesiącu, a także o terminie i formach zapłaty. Informacja jest przekazywana w formie ustnej. 

9. Termin zapłaty należności o których mowa w ust. 8  upływa w ostatnim dniu miesiąca 

następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia 

rachunku bankowego zobowiązanego. 

10. Rodzicom przysługuje prawo zwolnienia z całości lub części opłaty za posiłki wydawane            

w szkole. 

11. Szczegółowe warunki i tryb udzielania zwolnienia z opłat za korzystanie z posiłków 

wydawanych w szkole określają odrębne przepisy dostępne na stronie internetowej szkoły,               

w zakładce stołówka szkolna. 

12. Pracownicy szkoły korzystają ze stołówki szkolnej na zasadach odpłatności ustalonej przez   

dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

 

 
Rozdział 5 

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły 

§ 37. 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły, określają odrębne przepisy. 
 

§ 38. 
 

1. W szkole jest utworzone stanowisko wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska 

kierowniczego dyrektor  opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień                                    

i odpowiedzialności. 

2. W sytuacji, nieobecności dyrektora szkoły, zakres zastępstwa wicedyrektora obejmuje 

wszystkie zadania i kompetencje dyrektora szkoły. 
 

§ 39. 

1. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą                                         

i opiekuńczą. 

2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną                                        

i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, 

demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

3. Do zadań nauczycieli należy w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć lekcyjnych, przerw i zajęć pozalekcyjnych      

oraz wszelkiego rodzaju wyjść, wycieczek organizowanych przez szkołę, przestrzeganie 

przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie; 

a) krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie: 



 

- wycieczek przedmiotowych, 

- wycieczek krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym,  

- specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, 

b) wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą, 

c) organizację i program wycieczki dostosowuje się do wiek, zainteresowań i potrzeb 

uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności; 

2) efektywne realizowanie przyjętego programu nauczania; 

3) organizowanie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego; 

4) ocenianie uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowymi zasadami oceniania; 

5) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego; 

6) dokonywanie systematycznej ewaluacji swojej pracy; 

7) dbałość o powierzone pomoce dydaktyczne i majątek szkoły; 

8) indywidualizowanie procesu nauczania; 

9) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, realizowanie 

zajęć z zakresu pracy z uczniem mającym trudności w nauce i uczniem zdolnym; 

10) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich 

uczniów; 

11) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb 

uczniów; 

12) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej; 

13) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

14) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych 

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

zainteresowań lub innej formie organizacyjnej; 

15) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, 

natychmiastowe informowanie dyrektora szkoły o nieobecności w pracy oraz punktualne 

rozpoczynanie i kończenie zajęć; 

16) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, terminowe dokonywanie wpisów d                   

o dziennika zajęć lekcyjnych oraz innych dzienników obowiązujących w szkole; 

17) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze. 

§ 40. 

 Do zadań nauczycieli i specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

uregulowanej szczegółowo w odrębnych przepisach należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,                         

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i uczestnictwo w życiu szkoły; 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 



 

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post-diagnostycznym w szczególności                                

w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających 

funkcjonowanie uczniów i uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych                      

w   celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań. 
 

§ 41. 

Zakres zadań pedagoga szkolnego, w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 

szkolnych; 

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

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

3) organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli; 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i 

nauczycieli; 

5) wspieranie działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających    

z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

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

i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia; 

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w 

trudnej sytuacji życiowej; 

8) dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole; 

9) pomoc wychowawcom i nauczycielom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych; 

10) udzielanie rodzicom uczniów porad wychowawczych; 

11) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego 

ewaluacji; 

12) monitorowanie realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego; 

13) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym; 

14) współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi; 

15) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi. 
 

§ 42. 

Do zadań pedagoga szkolnego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uregulowanej 

szczegółowo w odrębnych przepisach należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych 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; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia 



 

w życiu szkoły; 

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i 

młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania              

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli 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. 

 

                                                      § 42a. 

 

1. Pedagog specjalny jest odpowiedzialny za jakość wsparcia udzielanego w szkole uczniom ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

2. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności: 

   1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, 

rodzicami oraz uczniami w zakresie: 

 a)  rekomendowania dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego 

uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności (według 

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami); 

b)  prowadzenia badań i działań diagnostycznych w związku z rozpoznawaniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia: mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 

ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

c)  rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów; 

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

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia; 

2) współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

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

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i 

jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

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

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 



 

edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych; 

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

e) wskazanie zaleceń z zakresu zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia 

w życiu szkoły; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów                           

i     nauczycielom; 

     5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, w tym:  

a) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

b) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

c) innymi szkołami; 

 d) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi 

na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

e) dyrektorem; 

f) pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną; 

g) asystentem edukacji romskiej; 

h) pomocą nauczyciela; 

 i) pracownikiem socjalnym; 

j) asystentem rodziny; 

k) kuratorem sądowym; 

  6) prowadzenie  indywidualnych  i zespołowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli zgodnie z wyznaczonym na 

dany rok szkolny planem zajęć; 

  7) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia   zawodowego  

nauczycieli szkoły w zakresie ww. zadań;  

  8) przedstawianie  radzie pedagogicznej na posiedzeniach podsumowujących klasyfikację 

półroczną i roczną, sprawozdania z realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej                   

i kształcenia specjalnego, w tym skuteczności podejmowanych działań oraz wnioski odnoszące 

się do doskonalenia jakości pracy szkoły i działań wspierających rozwój nauczycieli; 

 9) sporządzenie dokumentacji podsumowującej rozpoznanie w szkole indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych pomocą pp., 

w tym: 

a) określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień; 

b) ustalenie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i trudności w funkcjonowaniu; 

c) wskazanie barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia; 

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

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia; 

e) wskazanie zaleceń z zakresu zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia 

w życiu szkoły. 

§ 42b. 

 

1. Psycholog odpowiada za monitorowanie klimatu szkoły, który jest rzeczywistością 

psychologiczną tego, w jaki sposób środowisko szkolne wpływa na zachowanie 

uczniów i nauczycieli.  W tym zakresie promuje zachowania przyjazne, sprzyjające 

poczuciu bezpieczeństwa psychicznego, zaspokojenia różnych potrzeby rozwoju 

każdego ucznia. 

2. Psycholog pomaga nauczycielom w rozpoznaniu i zrozumieniu potrzeb uczniów 

sprzyjających osiąganiu zdolności i  umiejętności poznawczych, aktywności i 

motywacji do nauki. W tym zakresie podejmuje działania minimalizujące skutki 

zaburzeń rozwojowych uczniów. 

3. Do zakresu zadań psychologa należy w szczególności: 

1) wspieranie nauczycieli i rodziców w ustaleniu przyczyn niepowodzeń szkolnych, 



 

problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczenia dla pełnego uczestnictwa 

ucznia w życiu szkoły; 

2) sporządzanie dokumentacji oceny funkcjonowania uczniów we współdziałaniu z 

pedagogiem specjalnym; 

3) prowadzenie spraw związanych z rozpatrzeniem wniosku o zastosowanie 

indywidualnego programu lub/i indywidualnego toku nauki wobec ucznia, u którego 

rozpoznano uzdolnienia; 

4. Psycholog odpowiada za współdziałanie szkoły z rejonową poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, specjalistycznymi poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 

5. Psycholog prowadzi indywidualne i zespołowe zajęcia z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli 

zgodnie z wyznaczonym na dany rok szkolny planem zajęć. 

6. Psycholog koordynuje wychowawcze działania szkoły, w tym zakresie każdego 

roku szkolnego sporządza diagnozę potrzeb rozwojowych uczniów w zakresie 

rozpoznania sytuacji wychowawczych w szkole oraz identyfikowanie zagrożeń 

związanych z uzależnieniami,  

7. W sytuacjach kryzysowych psycholog podejmuje działania mediacyjne                      

i interwencyjne dając uczniom emocjonalne i psychologiczne wsparcie, oraz szukając 

dróg wyjścia z sytuacji. 

8. Psycholog sporządza półroczne sprawozdania z realizacji swoich zadań oraz wnioski  

do dalszej pracy. 

 

§ 43. 

1. Logopeda jest odpowiedzialny za rozpoznawanie zaburzeń mowy  

u uczniów, a także za planowanie ich terapii logopedycznej i monitorowanie 

skuteczności podejmowanych działań.  

2. Do zakresu zadań logopedy należy w szczególności: 

1) prowadzenie każdego roku we wrześniu logopedycznych badań przesiewowych  

oddziału przedszkolnego i klas I - VIII w celu ustalenia poziomu rozwoju językowego 

uczniów; 

2) prowadzenie indywidualnej diagnozy logopedycznej ucznia z inicjatywy własnej na 

wniosek nauczyciela lub rodzica; 

3) inicjowanie w środowisku szkolnym działań profilaktycznych  doskonalących 

mowę już ukształtowaną poprzez: ćwiczenia ortofoniczne, słuchowe, rytmiczne, 

usprawniające narządy mowy i artykulacji, a także dykcji; 

4) sporządzanie dokumentacji oceny funkcjonowania uczniów we współdziałaniu       

z pedagogiem specjalnym. 

3. Logopeda  prowadzi indywidualne i zespołowe zajęcia z zakresu terapii 

logopedycznej oraz porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli zgodnie                  

z wyznaczonym na dany rok szkolny planem zajęć. 

4. Logopeda sporządza półroczne sprawozdania z realizacji swoich zadań oraz wnioski  

do dalszej pracy. 
 

§ 44. 

1. Do zadań wychowawcy oddziału należy w szczególności: 

1) opieka nad oddziałem klasowym w ciągu całego etapu edukacyjnego; 



 

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

do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

4) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów                              

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca, w celu realizacji powyższych zadań: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

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

a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostkę i integrujące zespół uczniowski, 

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na zajęcia z wychowawcą; 

1) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich 

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest 

indywidualna opieka; 

2) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, 

b) informowania o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych, 

c) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach 

wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach, 

d) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły; 

3) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznaniu 

potrzeb i trudności uczniów; 

4) wnioskuje, planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów; 

5) na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania 

zachowania. 

 

§ 45. 

Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest w szczególności: 

1) opracowanie regulaminu pracy biblioteki i rocznego planu pracy biblioteki szkolnej; 

2) dokonywanie selekcji księgozbioru; 

3) udostępnianie książek i innych źródeł informacji uczniom i nauczycielom, innym pracownikom 

szkoły oraz rodzicom; 

4) prowadzenie statystyki bibliotecznej; 

5) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki; 

6) prowadzenie lekcji bibliotecznych i informacji czytelniczej; 

7) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym przy wykorzystaniu zasobów 

multimedialnych i zasobów biblioteki; 

8) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

9) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie                  



 

u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

10) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną, 

11) współpraca z nauczycielami, samorządem uczniowskim w zakresie zaspokajania potrzeb 

czytelniczych i medialnych;; 

12) gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych 

oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych. 
 

§ 46. 

 Do zadań wychowawcy świetlicy należy w szczególności: 

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do 

samodzielnej pracy umysłowej; 

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych; 

3) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie; 

4) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego; 

5) kształtowanie nawyków poszanowania zdrowia; 

6) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności; 

7) łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie; 

8) pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych; 

9) współpraca z rodzicami, nauczycielami i środowiskiem lokalnym. 
 

§ 47. 

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe 

oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych 

dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem 

rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć 

związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej; 

7) opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole; 

8) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć; 

9) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

§ 48. 

 Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania 



 

efektów oddziaływań terapeutycznych; 

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły; 

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

5) wspieranie nauczycieli 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. 

6) udział w zebraniach zespołów wychowawczych; 

7) pomoc nauczycielom i rodzicom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji                  

i uzdolnień uczniów; 

8) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców; 

9) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

Zakres zadań innych pracowników szkoły 

§ 49. 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym, a także pracowników 

administracji i obsługi. 

2. Szkoła zatrudnia pracowników nie będących nauczycielami, m.in.: 

1) samodzielnego referenta; 

2) kierownika gospodarczego; 

3) intendenta; 

4) woźnego; 

5) sprzątaczki; 

6) kucharkę; 

7) pomoc kuchenną. 

3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają przepisy 

zawarte w Karcie Nauczyciela, Kodeksie pracy oraz w ustawie o pracownikach 

samorządowych i przepisach wykonawczych do powyższych ustaw. 

4. Do zadań pracowników administracyjnych i obsługi, będącymi jednocześnie pracownikami 

szkoły, należy zapewnienie sprawnego działania szkoły, jako instytucji publicznej, utrzymanie 

obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. 

5. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki                                        

i wychowania uczniów. 

6. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor szkoły. 



 

7. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni podlegają bezpośrednio Dyrektorowi szkoły. 

8. Pracownik szkoły obowiązany jest: 

1) przestrzegać regulaminów obowiązujących w szkole; 

2) przestrzegać ustalonego w zakładzie pracy porządku; 

3) przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych; 

4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których 

ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 

5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 

6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego; 

7) przestrzegać poleceń zwierzchnika, związanych z organizacją pracy szkoły. 

9. Wszyscy pracownicy szkoły przyczyniają się do dbałości o klimat i atmosferę, przestrzegając 

zasad współżycia społecznego. 

10. W ramach dyscypliny pracy, pracownik ma obowiązek: 

1) usprawiedliwić spóźnienie lub nieobecności w pracy w tym samym dniu; 

2) zgłosić nieobecność w pracy na przynajmniej 1 godzinę przed planowanym rozpoczęciem pracy; 

3) uzgodnić z Dyrektorem wyjście w czasie pracy, wpisując w zeszyt wyjść; 

4) nieprzyjmowania prywatnych wizyt w szkole; 

5) zabezpieczenia danych osobowych uczniów i pracowników według zaleceń Dyrektora; 

6) wykonywania innych czynności zleconych przez Dyrektora, wynikających z aktualnych potrzeb 

szkoły. 

11. Pracownicy niepedagogiczni mają prawo do reagowania na niewłaściwe zachowanie uczniów 

i zgłaszanie uwag dotyczących zachowania uczniów wychowawcy, nauczycielowi. 

12. Zobowiązani są do reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenie                           

dla bezpieczeństwa uczniów i osób przebywających na terenie szkoły i informowania o nich 

dyrektora szkoły. 
 

Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo 

§ 50. 

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

sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę. Nauczyciel jest 

zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i 

przeciwpożarowe, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 

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

dyrektora szkoły. Szczegółowe zasady pełnienia dyżurów określa regulamin dyżurów. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany do: 

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi; 

2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających                                   

od przyjętych norm; 

3) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku 

szkolnego lub sal lekcyjnych; 



 

4) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły; 

5) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań 

zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia 

miejsca wypadku. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych 

miejsc osób powierzonych jego opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w 

czasie zajęć. 

5. Nauczyciel nie może rozpocząć zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach,                          

w których mają być prowadzone zajęcia, stan znajdującego się wyposażenia stwarza 

zagrożenie dla bezpieczeństwa. 

6. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać 

zasad ujętych w regulaminie wycieczek, obowiązujących w szkole. 

7. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie: 

1) ma obowiązek sprawdzić, czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu 

uczniów i nauczyciela; 

2) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, korygować 

zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu. 

8. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z: 

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

9.  Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz 

pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas 

przerw międzylekcyjnych. 

10. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 

organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie 

wycieczek. 

11. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu, jednocześnie blokując dostęp do treści, które 

mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie 

oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację. 

12. W szkole prowadzony rejestr wyjść grupowych uczniów, który zawiera: datę, miejsce i 

godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub program wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, 

imiona i nazwiska opiekunów, liczbę uczniów oraz podpisy opiekunów i dyrektora. 

 

Rozdział 6 

                                       Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego 

                                        § 51. 

 

1. Ocenianiu podlegają 



 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

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

wewnątrzszkolnego. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu                        

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

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania                                      

– w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

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

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

postępach w tym zakresie; 

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

dobrze i jak powinien dalej się uczyć; 

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

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

zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

2) i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec 

uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole; 

3) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

4) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według 

skali i w formach przyjętych w szkole; 

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

6) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

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

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

8) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.  



 

 

 

                                                              Zasady oceniania 

                                                      § 52. 

W ocenianiu obowiązują zasady: 

1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia, jak jego rodziców; 

2) zasada częstotliwości i rytmiczności - uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena 

końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych; 

3) zasada jawności kryteriów - uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału                              

z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

4) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 

5) zasada różnicowania wymagań - zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany 

poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen; 

6) zasada otwartości - wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu                                 

o okresową ewaluację. 

 
Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów 

§ 53. 

1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych; 

2) i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania; 

3) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

4) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych. 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców 

o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

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

zachowania. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są: 

1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu oraz na stronie 

internetowej szkoły w zakładce dokumenty; 

2) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą. 

4. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych                         

i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 

 



 

Rodzaje ocen szkolnych 

§ 54. 

Uczeń w trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe. 

§ 55. 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega 

wpisaniu do dziennika elektronicznego. 

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości              

i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. 

Oceny wpisywana jest do dziennika elektronicznego. 

4. Rodzice mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci: 

1) na zebraniach ogólnych; 

2) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem; 

3) prace pisemne nie mogą być fotografowane, kopiowane. 

 
Uzasadnianie ocen 

 

§ 56. 

1. Nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę. 

2. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w 

obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki                   

w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. 

3. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia 

oceny. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanemu 

uczniowi i rodzicowi podczas indywidualnych spotkań. 

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki  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 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

 

Skala ocen z zajęć edukacyjnych 
 

§ 57. 

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w stopniach według skali: 

1) stopień celujący – 6; 

2) stopień bardzo dobry – 5; 

3) stopień dobry – 4; 



 

4) stopień dostateczny – 3; 

5) stopień dopuszczający – 2; 

6) stopień niedostateczny – 1. 

2. Pozytywnymi ocenami są klasyfikacyjny są oceny, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5. 

3. Negatywną ocena klasyfikacyjną jest ocena, o której mowa w ust. 1 pkt 6. 

4. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfr, stopnie 

klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu lub w postaci cyfr (w zależności od programu 

komputerowego obsługującego dziennik elektroniczny). 

5. Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie do lekcji, 

aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi. Sposób przeliczania 

plusów i minusów na poszczególne oceny jest następujący: 

1)  pięć plusów – ocena bardzo dobry; 

2)  trzy minusy – ocena niedostateczny; 

6. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności w pełnym zakresie                    

lub treści wykraczające poza program danej klasy, czyli: 

a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe, 

c) rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania, 

d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych 

i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią); 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone na 

poziomie wymagań dopełniającym, czyli: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, 

c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań problemów                   

w nowych sytuacjach; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, czyli: 

a) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności, 

b) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych, czyli 

opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym i 

absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych, czyli: 

a) opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z lekcji, 

b) rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne i praktyczne; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych. 

7. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia 



 

ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań: 

a) stopień ze znakiem plus (+) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności 

wykraczają nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia, 

b) stopień ze znakiem minus (-) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności 

wykazują drobne braki w zakresie wymagań dla danego stopnia, 

c) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki - brany 

będzie pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 
 

§ 58. 

1. Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu w terminie 14 dni od jej otrzymania, a uzyskana 

wówczas przez niego ocena jest ostateczna. 

2. Na poprawie obowiązuje taki sam zakres materiału, taki sam stopień trudności, taka sama 

forma oraz takie same kryteria oceny jak w pierwszym terminie. Obie oceny są wpisane do 

dziennika w opisanych rubrykach. Taki zapis jest informacją o postępach ucznia w nauce, 

jego stosunku  do nauki oraz stopnia opanowania materiału. 

2a.   Jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu z cała klasą 

klas, to powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem, nie później niż w 

ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły.  

3. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów: 

1) prace pisemne: 

a) sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem 

pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału 

trwająca nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne, 

b) kartkówka, czyli pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej                               

z 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana, 

c) referaty, 

d) zadania domowe; 

2) wypowiedzi ustne: 

a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji, 

b) wystąpienia (prezentacje), 

c) samodzielne prowadzenie elementów lekcji; 

3) sprawdziany praktyczne; 

4) projekty grupowe; 

5) wyniki pracy w grupach; 

6) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki, prezentacje 

Power Point, plakaty, itp.; 

7) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach; 



 

8) przyjmuje się następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 

tygodniowym: 

a) jedna godzina tygodniowo - minimum 3 oceny, 

b) dwie godziny tygodniowo - minimum 4 oceny, 

c) trzy godziny tygodniowo - minimum 5 ocen, 

d) cztery i więcej godziny tygodniowo - minimum 6 ocen;  

9) przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na 

ocenę: 

a) poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny, 

b) 30% - 49% - dopuszczający, 

c) 50% - 74% - dostateczny, 

d) 75% - 90%  - dobry, 

e) 91% - 97% - bardzo dobry, 

f) 98% - 100%  - celujący; 

10) w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania 

wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony                          

w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia; 

11) zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów przekładane; 

12) każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie później 

jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej 

nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze 

sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym 

stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania 

zaległego sprawdzianu; 

13) każdy sprawdzian musi zostać zaliczony w formie ustalonej z nauczycielem. Brak zaliczenia 

pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen skrót „nb.”. Po upływie dwóch 

tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i/lub powrotu ucznia po dłuższej 

nieobecności do szkoły, nauczyciel może wpisać w miejsce „nb.” ocenę niedostateczną; 

14) odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia może być równoznaczna z wystawieniem mu oceny 

niedostatecznej; 

15) ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi                   

w formie pisemnej i może być równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej; 

16) dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym: 

a) np. - uczeń nieprzygotowany, 

b) nb. - uczeń nie pisał pracy pisemnej; 

17) uczeń może poprawić ocenę z testów, sprawdzianów prac klasowych w terminie do dwóch 

tygodni od jej otrzymania lub w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

18) przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania 

sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej. 

19) uczniowi przysługuje co najmniej jedno „nieprzygotowanie” (np.) bez podania przyczyny                         

z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane kartkówki i sprawdziany. Uczeń 



 

zgłasza nieprzygotowanie (np.) na początku lekcji. 

20) w tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż trzy sprawdziany (prace klasowe), a w jednym dniu 

więcej niż jeden sprawdzian. 

21) nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów w terminie                   

do 2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych                  

w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii. 

 
Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w klasach I – III 

 

§ 59. 

1. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla I etapu edukacyjnego w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej. 

2. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi. 

3. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia obejmuje zakres: 

1) wypowiadanie się; 

2) czytanie i praca z tekstem; 

3) pisanie, gramatyka i ortografia; 

4) umiejętności matematyczne; 

5) umiejętności społeczno-przyrodnicze; 

6) umiejętności muzyczne; 

7) plastyczno- techniczne; 

8) rozwój fizyczny; 

9) posługiwanie się komputerem. 

4. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) kulturę osobistą; 

2) stosunek do obowiązków szkolnych; 

3) zaangażowanie w życie klasy i szkoły. 

5. Ocenę zachowania ustala wychowawca wraz z nauczycielami uczącymi w klasie, biorąc pod 

uwagę obiektywne uwarunkowania, a szczególnie indywidualne tempo rozwoju każdego 

dziecka. W ocenianiu bieżącym zachowanie ucznia nauczyciel zapisuje się za pomocą trzech 

pierwszych liter alfabetu (A, B, C).: 

1) LITERĘ A otrzymuje uczeń, który: 

a) kulturalnie zwraca się do kolegów i pracowników szkoły, 

b) przyznaje się do błędów, potrafi przeprosić rówieśników, nauczyciela, 

c) nie kłamie, 

d) nie przywłaszcza cudzej własności, 



 

e) przestrzega norm i zasad funkcjonujących w grupie, potrafi zgodnie współpracować                        

z rówieśnikami, 

f) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole, 

g) bez zastrzeżeń wypełnia obowiązki ucznia; 

2) LITERĘ B otrzymuje uczeń, którego zachowanie w niewielkim stopniu odbiega od wyznaczonych 

norm; 

3) LITERĘ C otrzymuje uczeń, którego zachowanie w rażący sposób narusza przyjęte normy. 

6. Postępy uczniów w zakresie wiadomości  i  umiejętności  oraz  zachowania oceniane są 

zgodnie z „Zasadami sprawdzania i oceniania w klasach I-III”. 

7. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia 

edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

8. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy 

klasy i po uzyskaniu zgody rodziców oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni 

psychologiczno- pedagogicznej, w tym  publicznej  poradni  specjalistycznej,  rada 

pedagogiczna może postanowić  o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do 

klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

9. Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły 

podstawowej. 

10. W sytuacji postanowienia o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej, 

wychowawca pisemnie powiadamia rodziców o fakcie powtarzania klasy na miesiąc przed 

roczną radą klasyfikacyjną. 

11. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej powtarza klasę, gdy: 

1) nie osiąga pozytywnych wyników podczas testów i sprawdzianów na poziomie koniecznym; 

2) nie opanował techniki głośnego czytania, pisania ani liczenia na poziomie koniecznym; 

3) nie rokuje szans na uzupełnienie zaległości w klasie programowo wyższej; 

4) wykazuje dużą niedojrzałość emocjonalną, która uniemożliwia mu kontynuowanie nauki                                 

w następnej klasie; 

5) rodzice, których dzieci z uwagi na zły stan zdrowia nie realizują systematycznie obowiązku 

szkolnego, nie współpracują ze szkołą to jest: nie korzystają z oferty pomocy zaproponowanej 

przez wychowawców klas np.: zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, z reedukatorem, 

nauczycielem logopedą, pedagogiem, psychologiem aby uzupełnić zaległości powstałe w wyniku 

absencji ucznia w szkole; 

6) rodzice uczniów nie wyrażają zgody na współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną 

celem  przeprowadzenia  specjalistycznej   diagnozy  i   ustalenia   właściwych   kierunków   pracy 

z uczniem. 

12. W przypadku zagrożenia nieklasyfikowaniem ucznia szkoła w miarę możliwości stwarza 

uczniowi szansę uzupełnienia braków: 

1) rodzice ucznia zagrożonego nieklasyfikowaniem są powiadamiani pisemnie na miesiąc przed radą 

klasyfikacyjną; 

2) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne podpisuje kontrakt z rodzicami ucznia, który zawiera: 

termin realizacji, zakres treści i formę zaliczenia; 

3) w   przypadku niedotrzymania   warunków kontraktu   Rada   Pedagogiczna   podczas rady 

klasyfikacyjnej podejmuje decyzję o nieklasyfikowaniu ucznia. 

 



 

 
                              Sposoby sprawdzania i oceniania w klasach I-III 

 

§ 60. 

1. Rodzaje ocen: 

 

1) wstępna ocena rozwoju ucznia i jego możliwości – diagnoza wstępna w lasie I, stanowi podstawę 

do zapewnienia każdemu uczniowi maksymalnego rozwoju; 

2) ocena bieżąca i śródroczna– informująca ucznia o jego postępach i zachowaniu, wyraźnie 

wskazująca osiągnięcia i to, co należy usprawnić; 

3) ocena podsumowująca – roczna i końcowa – wyrażona na piśmie, stanowi syntetyczną informację   

o osiągnięciach ucznia. 

2. W klasach I-III wiedza i umiejętności ucznia sprawdzane są poprzez: 

1) ustne sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów; 

2) prace pisemne (np. pisanie ze słuchu, dyktanda, graficzna strona pisma, opanowanie techniki 

liczenia, rozwiązywanie zadań z treścią); 

3) kartkówki – trwające nie dłużej niż 15 minut nie muszą być zapowiadane; 

4) sprawdziany obejmujące edukację polonistyczną, matematyczną i środowiskową trwają od 30 – 

45 minut i powinny być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem (nauczyciel sprawdza je w 

ciągu 2 tygodni; w tygodniu mogą być tylko dwie takie prace); 

5) testy obejmujące edukację polonistyczną, matematyczną i środowiskową trwają 2-3 godziny i 

mogą być przeprowadzane w częściach w ciągu 2 dni; powinny być zapowiadane z tygodniowym 

wyprzedzeniem (nauczyciel sprawdza je w ciągu 2 tygodni); 

6) zewnętrzny test kompetencji dla klas III, który może być przeprowadzony decyzją zespołu 

edukacji wczesnoszkolnej pod koniec pierwszego etapu edukacji; 

7) obserwacja pracy ucznia; 

8) aktywność, prace samodzielne ucznia np. albumy, makiety, plansze informacyjne; 

9) zadania domowe; 

10) wykonywanie ćwiczeń praktycznych (przede wszystkim w przedmiotach „artystycznych"                       

oraz wychowaniu fizycznym); 

11) prowadzenie zeszytu, zeszytu ćwiczeń. 

3. Ocena klasyfikacyjna osiągnięć edukacyjnych jest oceną opisową i obejmuje: 

1) umiejętność wypowiadania się; 

2) technikę czytania i pisania; 

3) podstawy ortografii i gramatyki; 

4) liczenie w zależności od poziomu nauczania; 

5) rozwiązywanie zadań tekstowych; 

6) ogólną wiedzę o otaczającym świecie; 

7) zaangażowanie w zajęcia o charakterze artystycznym i sportowym; 

8) umiejętność posługiwania się komputerem, programem tekstu i grafiki; 



 

9) osobiste osiągnięcia uczniów. 

4. Na poziomie klas I-III obowiązuje następujący system oceniania: 

1) bieżące (ocena cyfrowa) – określają poziom zdobytych wiadomości i umiejętności ucznia; 

2) śródroczna ocena klasyfikacyjna (ocena opisowa)  – stanowi podsumowanie osiągnięć ucznia                       

z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania, 

3) roczna ocena klasyfikacyjna (ocena opisowa) – określa poziom opanowania przez ucznia 

wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I 

etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem 

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

5. Kryteria szkolnego oceniania: 

1) wymagania programowe; 

2) wkład pracy ucznia; 

3) możliwości intelektualne ucznia; 

4) opinia lub orzeczenie o uczniu wydane przez uprawnione instytucje. 

6. Oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności 

określony programem nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne 

uzdolnienia. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych. Proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania 

wykraczające poza program nauczania. Osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych; 

2) ocenę   bardzo   dobrą   otrzymuje   uczeń,   który   bardzo   dobrze   opanował   wiadomości                   

i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie. Sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem 

nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych 

programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym podstawowe 

wymagania zawarte w programie. Poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne; 

4) ocenę    dostateczną    otrzymuje    uczeń,     który    opanował     podstawowe    wiadomości                        

i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie konieczne do dalszego kształcenia; 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i 

umiejętności określone programem nauczania w danej klasie konieczne do dalszego kształcenia, 

ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia wiedzy w dalszym ciągu dalszej 

nauki; 

6) ocenę  niedostateczną  otrzymuje  uczeń,   który  nie  opanował   podstawowych   wiadomości                   

i   umiejętności    określonych    przez    programem    nauczania    w    danej    klasie,    a    braki   

w wiadomościach i  umiejętnościach uniemożliwiają dalsze  zdobywanie  wiedzy.  Uczeń nie jest   

w stanie rozwiązać(wykonać) zadania nawet o niewielkim -elementarnym stopniu trudności. 

    7.Przy ustalaniu oceny bieżącej dopuszcza się stosowania znaków: ,,+”  (podwyższającego     

ocenę) z wyłączeniem oceny celującej oraz „-„ i „=” (obniżającego ocenę) z wyłączeniem oceny 

niedostatecznej. 



 

8. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne wobec 

ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe 

oraz wobec ucznia objętego programem szkoły specjalnej 

9. Sprawdziany i testy nauczyciele punktują i oceniają według podanego kryterium:  

1) celujący (6) - 100% ; 

2) bardzo dobry (5) - 99% - 90% ; 

3) dobry (4) - 89% - 75% ; 

4) dostateczny (3) - 74% - 50% ; 

5) dopuszczający (2) - 49% - 30%; 

6) niedostateczny (1) - 29% i mniej. 

10. W edukacji motoryczno-zdrowotnej, muzycznej, plastycznej, technicznej i zajęć 

komputerowych ocenie podlega również zaangażowanie, możliwości i wkład pracy ucznia. 

11. Oceny bieżące, otrzymywane przez ucznia, odnotowywane są przez nauczyciela w dzienniku 

w części dotyczącej osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych. 

12. Prace sprawdzające są oceniane wg obowiązujących kryteriów, wynik jest omówiony z 

uczniami i wpisany do dziennika. 

13. Sposoby informowania uczniów i ich rodziców o indywidualnych osiągnięciach: 

1) wymagania edukacyjne i zasady oceniania klas I-III przedstawiane są rodzicom lub opiekunom 

prawnym na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym, a fakt ten jest potwierdzony podpisem 

rodzica na liście potwierdzającej zapoznanie się z dokumentami wewnętrznymi szkoły.; 

2) ocenianie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej jest jawne i odbywa się na bieżąco w klasie, 

podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Nauczyciel sprawdza wykonywane prace,  chwali                                

za wysiłek, za chęci, za pracę. Nagradza uśmiechem, pochwałą, gestem oraz wskazuje, co uczeń 

powinien zmienić, poprawić czy wyeksponować; 

3) sprawdzone  i  ocenione  prace  kontrolne  uczeń  i  rodzice  lub  opiekun  prawny  otrzymują                          

do wglądu, gdy zajdzie taka potrzeba; 

4) informacje o postępach ucznia w nauce i pracy rodzice lub opiekun prawny uzyskują podczas 

kontaktów indywidualnych z nauczycielem oraz podczas zebrań, organizowanych zgodnie                   

z kalendarzem szkolnym; 

5) w wypadku trudności w nauce i utrudnionych kontaktów z rodzicem lub opiekunem prawnym 

informacje zostaną przekazane telefonicznie lub listownie; 

6) ocenę roczną uczeń otrzymuje w dniu zakończenia roku szkolnego na świadectwie szkolnym. 

14. Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu w terminie 14 dni od jej otrzymania, a uzyskana 

wówczas przez niego ocena jest ostateczna. Na poprawie obowiązuje taki sam zakres 

materiału, taki sam stopień trudności, taka sama forma oraz takie same kryteria oceny jak w 

pierwszym terminie. Obie oceny są wpisane do dziennika w opisanych rubrykach. Taki zapis 

jest informacją o postępach ucznia w nauce, jego stosunku do nauki oraz stopnia opanowania 

materiału. 

14a. Jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu z całą 

klasą klas, to powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem, nie 

później niż w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły.  



 

 

 

Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII 
 

§ 61. 

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne w kl. IV-VIII ustala się w 

stopniach według skali: 

1) stopień celujący – 6; 

2) stopień bardzo dobry – 5; 

3) stopień dobry – 4; 

4) stopień dostateczny – 3; 

5) stopień dopuszczający – 2; 

6) stopień niedostateczny – 1. 

2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie 

klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się 

stosowanie zapisu ocen w formie cyfr. Dopuszcza się wstawianie znaku (+) lub (-) przy ocenie  

w ocenianiu bieżącym. 

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

zachowania. 

4. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

sformułowane są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania, opracowane przez nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów                        

w konkretnej klasie. 

5. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych uczniów. 

6. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania           

a ponadto posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania                        

i wymagania programowe przedmiotu w danej klasie, 

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, 

c) uczestniczy i odnosi sukcesy w pozaszkolnych formach aktywności związanych                          

z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe), 

d) posiada wysoki ponadprzeciętny stopień aktywności fizycznej, duże umiejętności 

techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne                           

lub zespołowe w międzyszkolnych zawodach sportowych, 

e) z przedmiotów muzyka i plastyka - poza wykraczającymi poza program nauczania 

wiadomościami i umiejętnościami uczeń musi wykazać się udokumentowanymi 



 

osiągnięciami własnej twórczości muzycznej (np. szkoła muzyczna) lub plastycznej 

(dziecięce i młodzieżowe konkursy plastyczne); 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej 

klasie, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami , rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

c) stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się obowiązującą w 

danym przedmiocie terminologią, precyzyjnością i dojrzałością (odpowiednią do wieku) 

wypowiedzi ustnych i pisemnych; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej 

klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w 

podstawach programowych w granicach określonych dla oceny dobrej 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela, 

c) stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej            

dla danej dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie w stopniu zadowalającym, 

popełnia nieliczne usterki stylistyczne; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych                        

(w zakresie odtwarzania 50%), rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania 

logiczne miedzy treściami, 

b) rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności, 

c) posiada przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja i 

klarowność wypowiedzi; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia 

wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień, 

b) słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza 

mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk, 

c) posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności                          

w formułowaniu myśli, 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi,                           

a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, 

b) nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim elementarnym stopniu 

trudności, 

c) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy                                        

i umiejętności. 

7. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia: 



 

 

1) prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu (lub 

dużą część działu); 

2) testy, 

3) kartkówki maksymalnie z trzech ostatnich tematów; 

4) prace domowe; 

5) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji; 

6) różnego typu sprawdziany pisemne; 

7) wypowiedzi ustne; 

8) praca w zespole; 

9) testy sprawnościowe; 

10) prace plastyczne i techniczne; 

11) wiadomości i umiejętności muzyczne. 

8. Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów: 

1) praca klasowa – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie ma znaczący 

wpływ na ocenę okresową, zasady przeprowadzania: 

a) uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych, które są 

odnotowywane w dzienniku lekcyjnym, 

b) w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu 

tygodnia nie więcej niż trzy;   

2) sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji, zasady przeprowadzania: 

a) uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem 7 dni, 

b) w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż 1 sprawdzian, 

c) nie można przeprowadzać sprawdzianów w dniu, w którym jest zapowiedziana praca 

klasowa; 

3) kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji lub pracy 

domowej, wystawiane oceny mają rangę oceny z odpowiedzi przy ich przeprowadzaniu                              

nie występują ograniczenia wymienione w punkcie 1 i 2. 

9. W pracy pisemnej ocenie podlega: 

1) zrozumienie tematu; 

2) znajomość opisywanych zagadnień; 

3) sposób prezentacji; 

4) konstrukcja pracy i jej forma graficzna; 

5) język. 

10. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega: 

1) znajomość zagadnienia; 

2) samodzielność wypowiedzi; 

3) kultura języka; 



 

4) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu. 

11. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół, lub indywidualny uczeń. Ocenie 

podlegają następujące umiejętności: 

1) planowanie i organizacja pracy grupowej; 

2) efektywne współdziałanie; 

3) wywiązywanie się z powierzonych ról; 

4) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. 

12. Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika 

lekcyjnego. 

13. Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie sprawdzania 

zawartości merytorycznej. 

14. Uczeń jest zobowiązany do pisania pracy klasowej obejmującej kompleksową część 

materiału. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisać ten sprawdzian w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 

15. Pisemne sprawdziany wiadomości i prace klasowe z języka polskiego i matematyki 

poprawiane są i zwracane uczniom w ciągu dwóch tygodni. Sprawdzone prace pisemne z 

języka polskiego wszystkie winny być zaopatrzone w recenzję i omówione na lekcji oraz dane 

uczniom do wglądu. 

16. Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomości, prace klasowe i kartkówki przechowywane 

są przez nauczycieli do końca danego roku szkolnego, a ocenione krótkie sprawdziany do 

końca semestru. 

17. Uczeń ma prawo 1 raz być nieprzygotowany do lekcji w ciągu okresu bez uzasadniania 

przyczyny. 

18. Pisemne sprawdziany wiadomości oceniane są punktowo i przeliczane na oceny zawarte                     

wg zasady: 

1) poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny; 

2) 30% - 49% - dopuszczający; 

3) 50% - 74% - dostateczny; 

4) 75% - 90% - dobry; 

5) 91% - 97% - bardzo dobry; 

6) 98% - 100%  - celujący. 

19. Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości ustalają nauczyciele uczący 

poszczególnych zajęć edukacyjnych i informują uczniów i rodziców na początku roku 

szkolnego. 

 

Ocenianie zachowania 
 

§ 62. 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli                            

i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego                            

i norm etycznych. 



 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, ocenianie 

bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

2) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu; 

3) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach                                  

w zachowaniu się ucznia. 

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania 

wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach 

ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

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

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń            

na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego                                

albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej. 

6. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV ustala się 

według następującej skali: 

1) wzorowe – wz; 

2) bardzo dobre – bdb; 

3) dobre – db; 

4) poprawne – pop; 

5) nieodpowiednie – ndp; 

6) naganne – ng. 

7. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową. 

8. W ciągu okresu /nauczyciele uczący ucznia i nie uczący w danej klasie, w tym także osoby 

pełniące funkcje kierownicze w szkole dokonują wpisów o pozytywnych i negatywnych 

przejawach zachowań ucznia w dzienniku elektronicznym. Także inni pracownicy szkoły 

informują wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia. 

9. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca klasy 

zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy oraz opinii 

ocenianego ucznia. 

10. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna z zastrzeżeniem ust. 16. 

11. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

12. Na wniosek ucznia lub jego rodziców wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę. 

13. 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. 

14. Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca jest 

zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania. 

15. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

15a. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.  

15b. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

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

powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący 

komisji; 

2) wychowawca klas; 

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; 

4) pedagog; 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

6) przedstawiciel rady rodziców. 

16. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może 

być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę. 

17. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) wynik głosowania; 

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

18. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

19. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

 



 

Kryteria ocen z zachowania 
 

§ 63. 

1. Wzorowe - otrzymuje uczeń, który: 

1) systematycznie odrabia lekcje, jest zawsze przygotowany do zajęć, osiąga maksymalne oceny do 

swoich możliwości i zdolności; 

2) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły: uroczystościach, imprezach, bywa też ich inicjatorem; 

3) szanuje postać patrona szkoły; 

4) rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach 

zainteresowań; 

5) reprezentuje godnie szkołę w konkursach, zawodach sportowych; 

6) wywiązuje się bez zastrzeżeń z przydzielonych mu zadań przez szkołę, wychowawcę, 

organizację; 

7) nie opuszcza żadnych zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na lekcje; 

8) zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy kolegów; 

9) przejawia troskę o mienie szkoły; 

10) zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu: nosi obuwie zmienne, i schludny 

wygląd; 

11) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią; 

12) nie ulega nałogom (nikotyna, alkohol, narkotyki); 

13) reaguje właściwie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innym; 

14) wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie używa wulgaryzmów i obraźliwych słów, gestów, 

zwraca się po imieniu do kolegów, stosuje zwroty i formuły grzecznościowe; 

15) poszerza swój zakres języka ojczystego (literatura, teatr, film); 

16) zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych; 

17) w sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych; 

18) zawsze, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym; 

19) przeciwdziała intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym; 

20) jest uczciwy w codziennym postępowaniu (nie kłamie, nie oszukuje); 

21) zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, znajomym, członkom 

rodziny, kolegom i ich rodzicom. 

2. Bardzo dobre - otrzymuje uczeń, który: 

1) używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, kolegów, 

znajomych; 

2) przestrzega wymagań Statutu szkoły i norm społecznych, 

3) szanuje postać patrona szkoły; 

4) przejawia troskę o mienie szkoły; 

5) pomaga słabszym i młodszym kolegom; 

6) nie obraża innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów wobec innych; 



 

7) kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych; 

8) bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych; 

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą; 

10) przestrzega zasad higieny osobistej; 

11) nigdy nie ulega nałogom; 

12) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych; 

13) nie spóźnia się na zajęcia szkolne; 

14) zawsze nosi odpowiedni strój, zmienia obuwie; 

15) chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i szkoły. 

3. Dobre - otrzymuje uczeń, który: 

1) spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym inicjatywy własnej; 

2) punktualnie przychodzi na lekcje i inne zajęcia; 

3) przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rówieśnikami; 

4) inspirowany przez wychowawcę bądź kolegów uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły; 

5) prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów; 

6) szanuje postać patrona szkoły; 

7) odzież i obuwie wymagane regulaminem szkoły; 

8) nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą; 

9) przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły, na wycieczkach                         

i imprezach szkolnych; 

10) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu; 

11) prawidłowo reaguje w sytuacjach; 

12) nie ulega nałogom; 

13) rozumie i stosuje normy społeczne; 

14) szanuje mienie społeczne; 

15) przestrzega wymagań regulaminu szkolnego; 

16) pozytywnie reaguje na uwagi dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

17) nie odmawia udziału w pracach na rzecz szkoły i klasy; 

18) wykazuje się właściwą kulturą osobistą, właściwym stosunkiem do nauczycieli, kolegów                        

i pracowników szkoły; 

19) nie obraża innych osób: słowem, gestem, czynem. 

4. Poprawne - otrzymuje uczeń, który: 

1) sporadycznie lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne; 

2) ma nieusprawiedliwione maksymalnie 15 godzin lekcyjnych; 

3) sporadycznie spóźnia się na lekcje; 

4) nie angażuje się w pracę na rzecz szkoły, 

5) zdarza się, że jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu; 



 

6) zdarza mu się nie szanować podręczników szkolnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego; 

7) zdarza mu się zapominać wymaganego stroju; 

8) sporadycznie uczestniczy w akademiach szkolnych; 

9) czasem używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy jednoczesnym wyrażeniu chęci naprawienia 

swojego błędu; 

10) zdarza mu się łamać przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią; 

11) zdarza się, że zaniedbuje higienę osobistą; 

12) czasami zapomina obuwia zmiennego; 

13) na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie; 

14) nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich; 

15) nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć; 

16) poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły; 

17) używa zwrotów grzecznościowych; 

18) czasem pomaga koleżankom i kolegom. 

5. Nieodpowiednie - otrzymuje uczeń, który: 

1) jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji; 

2) wielokrotnie spóźnia się na lekcje; 

3) opuścił więcej niż 15 godzin bez usprawiedliwienia; 

4) często nie odrabia zadań domowych, nie przygotowuje się do lekcji; 

5) nie nosi obuwia zamiennego, jego ubiór i fryzura budzą zastrzeżenia; 

6) niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne; 

7) w sposób lekceważący odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, osób starszych; 

8) jest agresywny w stosunku do rówieśników; 

9) lekceważy zadania przydzielone prze szkołę, wychowawcę , zespół klasowy; 

10) w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa; 

11) wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji szkoły, zakłóca przebieg uroczystości 

szkolnych; 

12) używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów w szkole i poza nią; 

13) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią (wycieczki, spacery, wyjazdy, zajęcia          

na basenie); 

14) często zaniedbuje higienę osobistą; 

15) ulega nałogom; 

16) ma negatywny wpływ na swoich kolegów; 

17) lekceważy ustalone normy społeczne; 

18) nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania. 

6. Naganne - otrzymuje uczeń, który: 

1) nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych – nie przygotowuje się do lekcji,                           

nie odrabia zajęć domowych, wagaruje, nie realizuje obowiązku szkolnego; 



 

2) nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli; 

3) nagminnie nie realizuje zarządzeń dyrektora szkoły i ustaleń samorządu uczniowskiego; 

4) jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły; 

5) poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią naraża zdrowie własne                    

i innych; 

6) bardzo często zaniedbuje higienę osobistą, nie zmienia obuwia; 

7) nagminnie używa wulgarnego słownictwa przy jednoczesnym braku chęci naprawy swojego 

błędu; 

8) ulega nałogom; 

9) celowo niszczy mienie szkoły; 

10) wchodzi w konflikt z prawem; 

11) swoim zachowaniem w szkole i poza nią obraża patrona szkoły. 

 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 
 

§ 64. 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 

2. Okres pierwszy trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia, a okres drugi trwa                                       

od 1 lutego do zakończenia roku szkolnego. 

3. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania                                                              

i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną                          

w niniejszym statucie. 

4. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu 

pierwszego okresu. 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena 

zachowania nie mogą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

6. Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniającymi wiadomości                      

i umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego okresu. 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną                          

i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

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

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

9. Ustalone przez nauczycieli śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę nie 

może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną. 

10. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym okresie 

ocena śródroczna staje się oceną roczną. 

11. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego nauczyciela, 



 

ocena wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu. 

12. O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice są informowani na zebraniach ogólnych    

i indywidualnych, w postaci komentarza ustnego lub pisemnego do oceny bieżącej                                 

lub śródrocznej. 

13. Na 14 dni przed  rocznym zebraniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są 

zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

14. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

15. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 

Egzamin klasyfikacyjny 
 

§ 65. 

1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia                        

z powodu określonej w ust. 1 absencji. 

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej                       

lub na prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny.   

4a.  Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, 

ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia lub przyczynę braku 

usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest 

promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy szkoły. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 

indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę dyrektora, celem wyrównania różnic 

programowych. 

6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje                 

do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W 

dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo 

„niesklasyfikowana”. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu                           



 

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

powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4, przeprowadza nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela 

takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek 

szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana  przez  dyrektora  szkoły,  który  

zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

W skład komisji wchodzą: 

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

komisji; 

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania                   

dla odpowiedniej klasy. 

12. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami 

liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice 

ucznia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający 

imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 lub  skład  komisji, o której mowa  

w ust. 11, termin egzaminu  klasyfikacyjnego, zadania  (ćwiczenia)  egzaminacyjne, wyniki 

egzaminu klasyfikacyjnego  oraz  uzyskane  oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace 

ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik 

do arkusza ocen ucznia. 

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

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

przez dyrektora szkoły. 

16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,              

z zastrzeżeniem ust. 15. 

17. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono jedną lub dwie 

oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych. 

 
Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym 

 

§ 66. 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

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

niezgodnie  z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia mogą 

być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z  zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny,  powołuje  komisję,  która przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  

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

edukacyjnych. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja                     

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem                  

i jego rodzicom.  



 

4. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przed dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne. 

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

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

dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,   

z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu                   

z dyrektorem tej szkoły. 

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

od ustalonej wcześniej oceny. 

7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

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

poprawkowego. 

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania 

sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia. 

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

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w 

pkt 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do  niego  w  dodatkowym terminie, 

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

 

Egzamin poprawkowy 
 

§ 67. 

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych                    

lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 

muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego z których  to przedmiotów egzamin 

powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 

4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

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

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

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo 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. 

8. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej na dzień 

przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom 

edukacyjnym według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel 

dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny 

uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia. 

9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego 

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

następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły. 

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład 

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez 

komisję. 

11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną. 

13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego                                  

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

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

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

klasę. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w 

ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, 

że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

15. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,  że 

ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. 

16. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do 

przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna. 

 

Egzamin ósmoklasisty 
 

§ 68. 

1. Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy egzamin 

zewnętrzny. 

2. Egzamin obejmuje wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu                            

do czterech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach 

edukacyjnych tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz jednego z wybranych 



 

przedmiotów spośród: biologii, geografii, chemii, fizyki lub historii. 

3. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły 

podstawowej. 

4. Uczeń może wybrać tylko jeden język obcy nowożytny, którego uczy się w szkole w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

5. Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach. 

6. Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka 

obcego nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły,                      

nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin 

pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej 

części egzaminu. 

7. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, organizowanego                              

z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony z odpowiedniej części 

egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego 

wyniku. 

8. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, 

niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują                     

do egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe 

informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia 

poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin. 

9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca 

ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu                    

w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

10. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

11. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię 

specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest 

przeprowadzany egzamin. 

12. Rodzice ucznia przedkładają opinię dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października 

roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin. 

13. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, 

wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich 

ze względu na ich stan zdrowia. 

14. Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych: 

1) nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w ustalonym terminie albo; 

2) przerwał daną część egzaminu przystępuje do egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym                            

w harmonogramie przeprowadzania egzaminu w szkole, której jest uczniem. 

15. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w dodatkowym terminie, 

ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu powtarza ostatnią klasę odpowiednio 

szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku. 



 

16. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie 

do egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania 

egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może 

zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub danej części egzaminu. dyrektor 

szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach 

egzaminu zamiast wyniku z egzaminu z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się 

odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.” 

18. Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu medycznego                            

i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

19. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów 

odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

 

Promowanie i ukończenie szkoły 

§ 69. 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał 

klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 

3. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem,    

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

realizowane w klasie programowo wyższej. 

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz laureaci                    

i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczna 

ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu                        

albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny 

na ocenę końcową celującą. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza 

szkołą nie jest klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, techniki, plastyki oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak 

klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje 

promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły. 

5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen                     

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo  dobra  ocenę  zachowania,  otrzymuje  promocję                  

do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

6. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej,  na  która  składają  się  roczne 

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej                                   

oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których  realizacja 

zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe                           

od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2. oraz przystąpił do egzaminu. Obowiązek 

przystąpienia do egzaminu nie dotyczy uczniów zwolnionych z egzaminu na podstawie 

odrębnych przepisów. 

7. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 



 

zachowania. 

8. Uczniowie, którzy do egzaminu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę 

szkoły podstawowej i przystąpić do egzaminu w roku następnym. 

9. Do egzaminu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym. 

 

Rozdział 7 

Uczniowie szkoły 

§ 70. 
 

1. Każdy uczeń w szkole ma prawo do: 

1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych; 

2) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole; 

3) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami; 

4) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych; 

5) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny; 

6) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami 

wewnątrzszkolnego oceniania; 

7) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej; 

8) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi 

możliwościami i umiejętnościami; 

9) uczestniczenia w imprezach sportowych, zajęciach rozrywkowych, wycieczkach, 

10) realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy; 

11) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach; 

12) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego; 

13) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

14) korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych 

przez dyrektora szkoły; 

15) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową; 

16) zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych                             

oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 

17) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych; 

18) wypoczynku podczas weekendów, przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności 

odrabiania pracy domowej; 

19) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze                        

na zajęciach informatyki i drugiego języka obcego nowożytnego po otrzymaniu decyzji dyrektora 

szkoły, wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego, opinii i orzeczenia PPP stanowiącego 

wniosek o takie zwolnienie; 

20) być wybieranym i brać udział w wyborach do samorządu uczniowskiego; 

21) składania egzaminu poprawkowego z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 



 

jeżeli w rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną; 

22) składania egzaminu klasyfikacyjnego; 

23) uzyskania informacji o przewidywanych ocenach okresowych, semestralnych i końcowo 

rocznych. 

2. Każdemu uczniowi oraz jego rodzicom przysługuje prawo złożenia skargi w przypadku 

naruszenia praw ucznia. 

3. Skargę w formie pisemnej składa się do dyrektora szkoły w ciągu 14 dniu od wystąpienia 

naruszenia praw ucznia. 

4. W przypadku gdy osobą naruszającą prawa ucznia jest dyrektor, skargę składa się                            

do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni 

od wystąpienia sytuacji naruszającej prawa ucznia. 

5. Każdy uczeń szkoły ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie; 

2) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 

3) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych                       

i wybranych przez siebie zajęciach; 

4) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, wicedyrektorów, nauczycieli 

oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy; 

5) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym: 

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 

b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi, 

c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności; 

6) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd; 

7) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia; 

8) usprawiedliwiania nieobecności odbywa się w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych od 

daty powrotu ucznia na zajęcia, usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach dokonują rodzice 

ucznia w formie pisemnej lub ustnej, poprzez dziennik elektroniczny, nieobecności usprawiedliwiane 

są również na podstawie zaświadczeń lekarskich. 

9) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na 

równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych; 

10) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej; 

11) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości; 

12) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych 

nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających; 

13) pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn od 

nich niezależnych; 

14) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej 

fryzury. 



 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

§ 71. 

1. Skargę ma prawo wnieść uczeń, rodzic, wychowawca w ciągu 7 dni od daty zajścia przypadku 

naruszenia praw ucznia. 

2. Skargi i wnioski adresowane są do Dyrektora szkoły, powinny zawierać imię, nazwisko                        

i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji. 

3. Skargi winny być składane w formie pisemnej przez zainteresowane osoby w sekretariacie 

szkoły lub w formie ustnej wychowawcy, bądź innemu pracownikowi pedagogicznemu 

szkoły. 

4. W przypadku ustnego zgłoszenia sporządza się protokół, który podpisują wnoszący                             

i przyjmujący skargę. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi, imię, nazwisko                        

i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy. Na prośbę wnoszącego skargę potwierdza się 

jej zgłoszenie. 

5. Skargi rozpatruje Dyrektor szkoły wraz z powołanym zespołem w skład, którego wchodzą: 

1) dyrektor szkoły (wicedyrektor); 

2) pedagog; 

3) opiekun samorządu uczniowskiego. 

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia stosowną decyzję podejmuje dyrektor. 

7. Dyrektor szkoły udziela osobie zainteresowanej odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni                     

od daty wpłynięcia skargi. 

8. Wszystkie złożone skargi i sposoby ich załatwienia są dokumentowane. 

 

§ 72. 

Uczeń zwolniony przez dyrektora szkoły z wychowania fizycznego na podstawie opinii 

wydanej przez lekarza o braku możliwości uczestniczenia na zajęciach wychowania 

fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki, drugiego języka ma prawo do 

zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu   po spełnieniu warunków: 

1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugi język z których uczeń ma być zwolniony 

umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu; 

2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do dyrektora szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą,                         

że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach. 

3) Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o braku możliwości 

uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach 

informatyki, drugiego języka ma obowiązek przebywać na terenie szkoły w świetlicy szkolnej, 

jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami 

lekcyjnymi. 

§ 73. 
 

W ostatnim tygodniu nauki uczeń klasy VIII lub zmieniający szkołę w trakcie roku szkolnego,                 

ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą. 

§ 74. 

Uczniom nie wolno: 

1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym 



 

działaniu; 

2) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu; 

3) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu; 

4) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć; 

5) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych; 

6) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody 

zainteresowanych; 

7) używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. w sytuacjach nagłych informacje 

przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły; 

8) zapraszać obcych osób do szkoły. 

 
Strój szkolny 

 

§ 75. 

1. Szkoła zobowiązuje uczniów do noszenia estetycznego stroju uczniowskiego w stonowanym 

kolorze. Strój nie powinien zwracać szczególnej uwagi i wzbudzać kontrowersji, 

2. Ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków - również w językach obcych 

oraz zawierać niebezpiecznych elementów. 

3. Uczeń zobowiązany jest nosić na terenie szkoły odpowiednie obuwie zmienne. 

4. Uczeń jest zobowiązany na lekcje wychowania fizycznego nosić wymagane obuwie. 

 
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

 

§ 76. 

1. Uczeń w czasie przerw może korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych w celach dydaktycznych i prywatnych, jeśli nie narusza to dóbr osobistych 

ucznia i innych osób. 

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

elektronicznych, telefon powinien być wyłączony. 

3. Bezwzględnie zakazuje się wnoszenia telefonów komórkowych na salę egzaminacyjną, gdzie 

odbywa się egzamin. 

4. Zakazuje się nagrywania, fotografowania oraz publikacji wizerunku bez zgody osoby 

zainteresowanej. 

5. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności materialnej za uszkodzenie, zaginięcie telefonu 

komórkowego oraz urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. 

6. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami, czy omówienia ważnej sprawy uczeń 

może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły. 

 

 

 

 
 

 

 



 

Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom 

oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody 

§ 77. 

1. W szkole wobec uczniów wyróżniających się wynikami w nauce, sporcie, wzorowym 

zachowaniem, aktywnością społeczną oraz odwagą i innymi formami zachowań budzących 

uznanie można stosować przewidziane niniejszym statutem formy wyróżnienia: 

1) pochwała wychowawcy klasy; 

2) pochwała Dyrektora szkoły udzielona na forum klasy lub szkoły; 

3) pochwała pisemna Dyrektora szkoły;  

4) nagroda Burmistrza Miasta; 

5) nagroda rzeczowa; 

6) wycieczka edukacyjna; 

7)  wpis do Złotej Księgi; 

8) nagroda pieniężna – stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. 

 

2. Tryb i okoliczności przyznawania wyróżnień są następujące: 

1) wyróżnienie ucznia winno mieć na celu uznanie dla jego postawy wobec nauki, zaangażowania                     

w życie szkoły, osiągnięć osobistych i służyć zarówno utrzymaniu prezentowanej przez ucznia 

postawy jak i wpływać mobilizująco na innych; 

2) w wyróżnianiu uczniów można pominąć zasadę stopniowania rodzajów wyróżnień stosując 

zasadę adekwatności wyróżnienia do podstaw jej udzielenia; 

3) Dyrektor szkoły może wyróżnić ucznia z inicjatywy własnej lub na wniosek wychowawcy, 

nauczyciela, pedagoga szkolnego, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego; 

4) w klasach I-III do Złotej Księgi wpisuję się uczeń na zakończenie I etapu edukacyjnego (klasy I-

III), który spełnia warunki: 

a) opanował pełen zakres treści nauczania zawartych w podstawie programowej                      

dla I etapu edukacyjnego oraz jego wiadomości i umiejętności wykraczających poza 

podstawę programową, 

b) zachowuje się wzorowo, 

c) jego postawa i zachowanie wyróżnia się na tle klasy, 

5) reprezentuje klasę, szkołę w zawodach, konkursach artystycznych, tematycznych                       

i osiąga sukcesy; 

6) w klasach IV-VIII do Złotej Księgi wpisuje się uczeń, który w klasyfikacji rocznej uzyskał 

średnią co najmniej 5,4 i wzorowe zachowanie. 

§ 78. 
 

1. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec zastosowanej 

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

2. Sprzeciw może być złożony w dowolnej formie, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. Składając sprzeciw rodzice lub uczeń uzasadniają jego 



 

złożenie. 

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

 

1) wychowawca klasy; 

2) pedagog szkolny; 

3) opiekun samorządu uczniowskiego; 

4) przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 

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

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

głosów, głos decydujący ma wychowawca klasy. 

5. O wyniku rozstrzygnięć, wychowawca oddziału, powiadamia rodzica na piśmie. 

 

 
Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary 

§ 79. 

1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do statutu szkoły, poleceń dyrektora i nauczycieli, 

lekceważy obowiązki szkolne, narusza zasady współżycia społecznego, mogą być 

zastosowane kary w postaci: 

1) ustnego upomnienia wychowawcy klasy; 

2) pisemnego upomnienia wychowawcy klasy; 

3) pisemnej nagany wychowawcy klasy; 

4) ustnego upomnienia Dyrektora szkoły; 

5) pisemnej nagany Dyrektora szkoły; 

6) zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

7) zawieszenia prawa do uczestniczenia w wycieczce szkolnej, w tym czasie uczeń realizuje zajęcia 

w równoległej klasie; 

8) zawieszenie w pełnieniu funkcji w zespole klasowym lub organizacji działającej na terenie szkoły; 

9) obniżenie oceny zachowania; 

10) przeniesienie w ciągu roku szkolnego do klasy równoległej. 

2. Kary wymierzone przez wychowawcę oddziału i Dyrektora szkoły, o których mowa                           

w ust. 1, są odnotowywane w dzienniku uwag danego oddziału. 

3. Uczeń może zostać ukarany w przypadku: 

1) lekceważącego stosunku do obowiązków szkolnych; 

2) nieodpowiedniej i nagannej postawy wobec kolegów, nauczycieli i pracowników obsługi                            

i administracji; 

3) braku dbałości o zdrowie własne i kolegów; 

4) niszczenia mienia szkoły; 

5) nieprzestrzegania zapisów statutowych szkoły. 

4. Wymierzaniu kary nie może towarzyszyć naruszenie godności osobistej ucznia. 



 

5. Ustala się następujące kryteria wymierzania kar: 

1) wychowawca klasy może udzielić uczniowi upomnienia w szczególności za: 

a) drobne uchybienia natury porządkowej np. brak stroju sportowego, przyborów itp., 

b) spóźnianie się na zajęcia lekcyjne, 

c) złośliwe uwagi kierowane pod adresem innych uczniów, 

d) samowolne opuszczanie lekcji, 

e) utrudnianie prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) wychowawca może ukarać ucznia naganą w szczególności za: 

a) samowolne opuszczenie zajęć bez usprawiedliwienia, 

b) powtarzające się zachowania, za które ucznia uprzednio upominano, 

c) niewłaściwe zachowanie się wobec nauczycieli, pracowników szkoły lub innych 

uczniów, 

d) odmowę wykonania polecenia wydanego przez nauczyciela; 

3) Dyrektor może wymierzyć uczniowi karę upomnienia w formie indywidualnej w szczególności                

za powtarzające się zachowania skutkujące udzieleniem kar wychowawcy oraz za opuszczenie               

bez usprawiedliwienia dużej ilości godzin w semestrze; 

4) Dyrektor może wymierzyć karę nagany w szczególności uczniowi, który: 

a) mimo wcześniejszego ukarania naganami, popełnia ponownie takie same wykroczenia, 

b) którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, 

c) dopuszcza się kradzieży, 

d) opuszcza bez usprawiedliwienia godziny lekcyjne, 

e) narusza normy współżycia społecznego, stosuje zastraszanie, nękanie oraz łamie inne 

zasady obowiązujące w szkole; 

6. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje odwołanie od zastosowanej kary w terminie 3 dni                 

od jej zastosowania do Dyrektora szkoły. 

7. Dyrektor podejmuje działania wyjaśniające, dotyczące warunków zastosowanej kary                            

i przyczyn jej zastosowania, a o ich wynikach powiadamia ucznia i jego rodziców. 

 

Przeniesienie ucznia do innej szkoły 
 

§ 80. 

1. Rada Pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury przeniesienia                   

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

Kurator Oświaty. 

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

1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla innych 

uczniów lub pracowników szkoły; 

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków; 

3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub naruszanie 

godności, uczuć religijnych lub narodowych; 



 

4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego; 

5) kradzież; 

6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo; 

7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej; 

8) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego; 

9) notoryczne łamanie postanowień statutu szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków 

dyscyplinujących; 

10) zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej; 

11) fałszowanie dokumentów szkolnych; 

12) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego. 

3. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły. 

§ 81. 

1. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu                         

oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk), 

dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania. 

2. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje zebranie Rady 

Pedagogicznej szkoły. 

3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być 

wychowawca klasy, pedagog szkolny, rzecznik praw ucznia. Uczeń może się również zwrócić 

o opinię do samorządu uczniowskiego. 

4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania 

ucznia  jako  członka  społeczności  szkolnej.  Podczas  przedstawiania analizy,  wychowawca 

klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy informuje RP                               

o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych 

karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej itp. 

5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje 

uchwałę dotyczącą danej sprawy. 

6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi szkoły. 

7. Dyrektor szkoły informuje samorząd uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem 

uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje 

wykonania uchwały Rady Pedagogicznej. 

8. Dyrektor szkoły kieruje sprawę do Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

9. Decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice lub prawny opiekun. 

10. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu 

zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia. 

11. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na  zajęcia                         

do czasu otrzymania ostatecznej decyzji. 

 

 

 



 

Rozdział 8 

Organizacja i funkcjonowanie oddziału przedszkolnego 

§ 82. 
 

1. Organizację oddziału przedszkolnego dla dzieci objętych obowiązkowym rocznym 

przygotowaniem przedszkolnym w danym roku szkolnym uwzględnia arkusz organizacyjny 

szkoły. 

2. W oddziale przedszkolnym obowiązuje szczegółowy rozkład dnia, opracowany przez 

nauczyciela oddziału przedszkolnego, na podstawie ramowego rozkładu dnia ustalonego 

przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Szczegółowy 

rozkład dnia podaje się do wiadomości rodziców dzieci. 

3. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25. 

4. Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie,                                 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych  od pracy oraz  określonych w kalendarzu pracy szkoły 

terminach  przerw  w pracy oddziału przedszkolnego. 

5. W przypadku pozostania dziecka z oddziału przedszkolnego dłużej niż 5 godzin, na wniosek 

rodziców szkoła zapewnia wychowankowi opiekę w świetlicy szkolnej. Opieka ta jest 

bezpłatna. 

6. W oddziale przedszkolnym, o ile zachodzi taka potrzeba, organizuje się kształcenie dzieciom 

niepełnosprawnym na warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

7. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może w oddziale przedszkolnym zorganizować zajęcia 

dodatkowe. 

8. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

9. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo (religia, zajęcia umuzykalniające i inne) 

dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci – ok. 30 minut. 

10. Dzieci z oddziału przedszkolnego mogą korzystać ze stołówki szkolnej na ogólnych zasadach 

określonych przez szkołę. W tym czasie opiekę zapewniają dzieciom wychowawcy świetlicy. 

 

§ 83. 

1. Ogólne zasady oraz szczegółowe kryteria naboru do oddziału przedszkolnego ustala organ 

prowadzący szkolę i podaje do publicznej wiadomości. 

2. Rodzice zgłaszają dziecko do oddziału przedszkolnego w celu zapewniania realizacji 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. 

3. Za zgodą organu prowadzącego do oddziału, o którym mowa w ust. 1, mogą być 

przyjmowane również dzieci 5-letnie. 

4. W ciągu roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc, wpływające wnioski o przyjęcie 

dziecka do oddziału przedszkolnego rozpatruje dyrektor szkoły. 

5. Dziecko powracające z zagranicy jest przyjmowane do oddziału przedszkolnego                                 

na warunkach dotyczących obywateli polskich. 
 

§ 84. 
 

1. Celem oddziału przedszkolnego jest w szczególności: 



 

1) wspomaganie  indywidualnego  rozwoju  dziecka  we  wszystkich  sferach  jego  osobowości                          

z uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji; 

2) doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego i społecznego oraz 

wyposażenie go w zasób wiadomości, umiejętności i sprawności, jaki jest niezbędny do podjęcia 

nauki w szkole; 

3) ukształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowalnymi wzorami i normami 

postępowania, a także poczucia współodpowiedzialności za własne postępowanie i zachowanie; 

4) wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu w celu 

ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. 

2.  Do zadań oddziału przedszkolnego należy: 

1) zapewnienie dzieciom pełnego  rozwoju  umysłowego,  moralno-emocjonalnego  i  fizycznego                      

w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich 

godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

2) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale 

przedszkolnym; 

3) organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku                   

oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci; 

4) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do 

możliwości psychofizycznych dzieci oraz jej indywidualizacja zgodnie z jednostkowymi 

potrzebami  i możliwościami; 

5) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy; 

6) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka; 

7) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

8) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 

9) organizowanie opieki dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna 

jest stała bądź doraźna pomoc materialna. 
 

§ 85. 
 

1.  Oddział przedszkolny wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka dostosowując 

treści, metody oraz organizację pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb               

i możliwości, w szczególności poprzez: 

1) stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych; 

2) system ofert edukacyjnych; 

3) stosowanie zadań otwartych w trakcie zajęć; 

4) działania korekcyjne, kompensacyjne, profilaktyczne i stymulujące; 

5) umożliwia dzieciom intensywne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu 

otaczającego świata poprzez stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, 

możliwości i zainteresowań dzieci; 

6) organizuje sytuacje edukacyjne sprzyjające nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów 

społecznych i wchodzeniu w różnorodne interakcje osobowe, a także umożliwiających                                



 

im wyrażanie własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej: werbalnej, 

plastycznej, ruchowej, muzycznej; 

7) w działalności wychowawczo-dydaktycznej ukazuje dzieciom piękno języka polskiego                             

oraz bogactwo kultury i tradycji narodowej i regionalnej; 

8) tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej” w atmosferze 

akceptacji i bezpieczeństwa. 

2.  Oddział realizuje cele i zadania podczas pracy z całą grupą dzieci, zespołowo                               

lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stosując 

zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji 

pedagogicznych. 

3.  W oddziale przedszkolnym: 

1) pracę wychowawczo-dydaktyczną prowadzi  się na  poziomie zgodnym  z  poziomem  rozwoju                      

i indywidualnymi potrzebami dziecka; 

2) wzmacnia się u dzieci poczucie własnej godności i wartości; 

3) szanuje się wszystkie dzieci niezależnie od pochodzenia, wyznania, zdolności czy ułomności; 

4) nie stosuje się kar i reaguje na krzywdę wyrządzoną dziecku przez innych. 

4.  W oddziale przedszkolnym organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno-

pedagogiczna, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym udzielana jest w trakcie 

bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć 

specjalistycznych, porad i konsultacji, oraz rodzicom w formie porad, konsultacji, 

warsztatów    i szkoleń. 

6. Z inicjatywą udzielenia dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej wystąpić mogą: 

rodzice dziecka, dyrektor szkoły, nauczyciel oddziału przedszkolnego, specjalista 

prowadzący zajęcia   z dzieckiem, pielęgniarka szkolna, poradnia psychologiczno- 

pedagogiczna, pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy. 

7. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym jest 

dobrowolne i bezpłatne. 
 

§ 86. 
 

1. Oddział przedszkolny zapewnia uczniom niepełnosprawnym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe warunki nauki, sprzęt 

specjalistyczny i środki dydaktyczne; 

3) inne zajęcia odpowiednio do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych  dzieci,  w  szczególności  zajęcia  rewalidacyjne,  terapeutyczne                                                 

i resocjalizacyjne; 

4) przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym. 

2.  Oddział przedszkolny realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu z rodzicami dziecka. 

 

 

§ 87. 



 

 

     1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą                                  

i poszanowanie ich godności osobistej podczas pobytu w nim oraz wszystkich zajęć organizowanych 

poza szkołą: 

1) zapewnia stałą opiekę podczas pobytu dziecka w oddziale i szkole oraz zajęć organizowanych 

poza oddziałem i terenem szkoły; 

2) uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny; 

3) stwarza atmosferę akceptacji; 

4) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces wychowawczo- 

dydaktyczny. 

§ 88. 
 

1. Dyrektor szkoły powierza oddział przedszkolny opiece jednego nauczyciela. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, 

aby jeden nauczyciel opiekował się danym oddziałem przedszkolnym przez cały okres 

uczęszczania dziecka do oddziału. 

3. Nauczyciel oddziału przedszkolnego odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych 

jego opiece wychowanków. 

4. Nauczyciel  oddziału  przedszkolnego  współpracuje  z  rodzicami  w  sprawach  wychowania    

i nauczania, w tym miedzy innymi: 

1) zapoznaje rodziców z podstawa programową wychowania przedszkolnego i włącza ich                                

do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności; 

2) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania 

przedszkolnego i planów pracy, systematycznie informuje rodziców o zadaniach 

wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziale; 

3) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka, włączając ich 

do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia ewentualnych trudności; 

4) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie; 

5) udostępnia rodzicom do wglądu wytwory działalności dzieci; 

6) zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego, np. w sprawie 

wspólnej organizacji wydarzeń, w których biorą udział dzieci; 

7) wydaje rodzicom kartę - Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej w szkole 

podstawowej. Informacja ta jest przekazywana w terminie do końca kwietnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, którym dziecko ma obowiązek, albo może rozpocząć naukę w 

szkole podstawowej. 

5.  Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należy także: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań; 

2) dążenie do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju społecznej, 

emocjonalnej, ruchowej i umysłowej; 

3) wspieranie rozwoju aktywności dziecka nastawionej na poziomie samego siebie oraz otaczającej 

rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej; 



 

4) stosowanie zasady indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego 

dziecka; 

5) stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod pracy; 

6) prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do 

podjęcia nauki w szkole podstawowej (diagnozą przedszkolną). 

6. Nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu 

poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci poprzez: 

1) dokumentowanie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach aktywności; 

2) prowadzenie i  dokumentowanie  pracy ukierunkowanej  na indywidualne  potrzeby rozwojowe                     

i edukacyjne, w tym działania wspomagające wobec dzieci wymagających dodatkowego 

wsparcia pedagogicznego; 

3) udzielanie dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy, planuje                         

i koordynuje jej przebieg; 

4) współpracuje ze specjalistami i innymi osobami świadczącymi pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną. 
 

§ 89. 

 
Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma prawo: 

1) wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród zestawu programów dopuszczonych                        

do użytku szkolnego lub opracowania własnego programu z uwzględnieniem zasad określonych                                

w ustawie o systemie oświaty; 

2) wyboru pomocy dydaktycznych; 

3) opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego; 

4) zdobywania dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w oddziale przedszkolnym; 

5) udziału w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego; 

6) aktywnego udziału w formach doskonalenia nauczycieli; 

7) pomocy merytorycznej ze strony dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, nauczycieli 

specjalistów; 

8) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami pracującymi w przedszkolach lub oddziałach 

przedszkolnych zorganizowanych przy szkole podstawowej. 
 

§ 90. 
 

1.  Dziecko w oddziale przedszkolnym na prawo do: 

1) podmiotowego i życzliwego traktowania; 

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje; 

3) akceptacji takim, jakim jest; 

4) własnego tempa rozwoju; 

5) kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi; 



 

6) zabawy i wyboru towarzysza zabaw. 

2. Dziecko ma obowiązek: 

1) podporządkowania się obowiązującym w oddziale umowom i zasadom współżycia społecznego; 

2) przestrzegania zasad higieny osobistej; 

3) szanowania rówieśników i wytworów ich pracy. 

§ 91. 

 

1. Rodzice mają prawo do: 

1) wnioskowania o spełnianie obowiązku rocznego przygotowania poza oddziałem przedszkolnym; 

2) znajomości  zadań  wynikających  z  programu  wychowania  przedszkolnego  realizowanego                            

w danym oddziale, z którym zapoznawani są podczas pierwszego zebrania dla rodziców, 

organizowanego w danym roku szkolnym; 

3) znajomości treści planów miesięcznych w oddziale przedszkolnym, z którym zapoznawani są                       

w trakcie zebrań z rodzicami i na bieżąco poprzez informacje zamieszczane na tablicy oddziału 

przedszkolnego, prowadzonej przez nauczyciela; 

4) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez: 

a) uzyskiwanie od nauczyciela bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych 

dziecka, jego sukcesów i trudności oraz zachowaniu, 

b) obserwowanie własnego dziecka na tle grupy w trakcie zabaw, zajęć, uroczystości                              

i imprez      w oddziale oraz podczas wyjść i wycieczek, 

c)  zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka, 

d) udostępniania kart pracy dziecka i wytworów plastycznych, 

e) do przekazania organom szkoły, organowi prowadzącemu lub organowi sprawującemu 

nadzór pedagogiczny wniosków i opinii dotyczących pracy oddziału i szkoły, 

f) wychodzenia z inicjatywą udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej ich 

dziecku, 

g) informacji i formach, sposobach i okresie udzielania pomocy pedagogicznej                                

oraz o wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, 

5) wystąpienia do dyrektora szkoły z wnioskiem o zmniejszenie tygodniowego wymiaru godzin 

zajęć    indywidualnego     obowiązkowego     rocznego     przygotowania     przedszkolnego,                                            

w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka; 

6) wystąpienia do dyrektora szkoły o zaprzestanie organizacji indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego – na podstawie zaświadczenia lekarskiego 

stwierdzającego, że stan zdrowia dziecka umożliwia mu uczęszczanie do oddziału 

przedszkolnego. 

 

§ 92. 

 

Rodzice dzieci są zobowiązani do: 

1) zgłoszenia dziecka 6-letniego do oddziału przedszkolnego w związku z realizacją 



 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

3) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, w przypadku dziecka 

realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne poza oddziałem przedszkolnym; 

4) zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze do oddziału przedszkolnego oraz w drodze 

powrotnej; 

5) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego 

bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie; 

6) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu wspierania wszechstronnego rozwoju 

dziecka i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych; 

7) udziału w spotkaniach zespołowych rodziców oddziału, zgodnie z ustalonym harmonogramem 

spotkań; 

8) odbierania dziecka w godzinach pracy oddziału przedszkolnego; 

9) współpracy z pielęgniarką środowiska w miejscu nauczania i wychowania w zakresie troski                          

o zdrowie dziecka; 

10) kontaktowania się z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi 

świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie. 
 

§ 93. 
 

1. Dziecko do oddziału przedszkolnego przyprowadzają rodzice lub osoby przez nich 

upoważnione. 

2. Po wejściu na teren szkoły rodzice lub upoważnione przez nich osoby schodzą do szatni, gdzie 

przygotowują dziecko do pozostania w oddziale, po czym odprowadzają dziecko do sali 

oddziału i przekazują je pod opiekę nauczyciela oddziału. 

3. Odbioru dziecka z oddziału dokonują rodzice lub upoważnione przez nich osoby, upoważnione 

do tej czynności na piśmie przez rodziców dziecka. 

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust.3, jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka 

do oddziału przedszkolnego lub jednorazowo. Może być zmieniane lub anulowane. 

5. W upoważnieniu wskazuje się dane osoby, w tym w szczególności: imię i nazwisko, rodzaj i 

numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby. Oryginał pełnomocnictwa 

pozostawia się w oddziale przedszkolnym. 

6. Wydanie dziecka następuje po okazaniu przez osobę upoważnioną dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, wskazanego w treści pełnomocnictwa. 

7. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan psychofizyczny osoby 

zamierzającej jej odebrać będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku 

bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe). 

8. W przypadku każdej odmowy wydania dziecka powiadamia się niezwłocznie dyrektora szkoły 

lub jego zastępcę. W takiej sytuacji szkoła zobowiązana jest do podjęcia wszelkich 

dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami. 

9. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału 

przedszkolnego, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o 



 

zaistniałym fakcie. W sytuacji, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można 

nawiązać kontaktu      z rodzicami, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w szkole 0,5 godziny. 

10. Po upływie czasu wskazanego w ust. 9, powiadamia się Policję o niemożności 

skontaktowania się z rodzicami. 

11. Życzenie rodzica dotyczące niewydawania dziecka drugiemu z rodziców musi być 

poświadczone przez prawomocne orzeczenie sądowe, które udostępnia się wychowawcy 

oddziału przedszkolnego. 

 

Rozdział 9 

Ceremoniał szkoły 

§ 94. 
 

1. Do tradycji szkoły należą: 

1) Święto patrona szkoły organizowane w kolejne rocznice nadania szkole imienia Papieża Jana 

Pawła II, 

2) współpraca ze szkołami mającymi za patrona Ojca Świętego, 

3) organizowanie przedsięwzięć, imprez kulturalnych i rozrywkowych zgodnie z zainteresowaniami 

uczniów i planem pracy szkoły, 

4) uczestnictwo uczniów i nauczycieli w uroczystościach miejskich i powiatowych organizowanych 

dla uczczenia świąt państwowych i narodowych. 

2. Ślubowanie uczniów klas pierwszych. 

3. Pożegnanie absolwentów. 

Rozdział 10 

Postanowienia końcowe 

§ 95. 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej: 

uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych. 

2. Organem kompetentnym do uchwalania statutu i dokonywania zmian w statucie szkoły jest 

Rada Pedagogiczna. 

3. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały Rady Pedagogicznej. 
 

§ 96. 

 

Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: 

1) zamieszczenie statutu na stronie internetowej szkoły; 

2) udostępnienie zainteresowanym statutu przez Dyrektora szkoły; 

3) wywieszenie statutu w miejscu widocznym w szkole. 

 

§ 97. 

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w szkole nie mogą być sprzeczne 



 

z postanowieniami niniejszego statutu. 

 

§ 98. 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnym przepisami. 

§ 99. 

Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 
 

 


