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Statut opracowano na podstawie: 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. 

zm.); 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

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

 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z 

późn. zm.); 

 Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

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

 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z 

późn. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 649); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r poz. 1603); 

 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad 

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

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1534); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 

(Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z póź. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2015 r. poz. 532); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1591); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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 przysposabiającej do pracy 

oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356); 
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 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne 

szkoły i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506 z póź. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

sposobu 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); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014, poz. 1157); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki lub tok nauki oraz 

organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań 

umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej 

uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności 

posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1627); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Dz. U z 2014 r. poz. 1157 ze zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. roku w sprawie 

warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 

2017 r. 1578); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie 

warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1113 z późn. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego 

typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie 

kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami 

polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych 

państw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1453 z późn. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i 

egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2223); 
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 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1512). 
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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie jest ośmioklasową szkołą 

publiczną prowadzoną przez Gminę Radzanowo. 

2. Szkoła posiada sztandar, hymn i ceremoniał.  

3. Szkoła pracuje systemem jednozmianowym. 

4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika 

w Radzanowie; 

2) ustawie Prawo Oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 

roku Prawo oświatowe; 

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

4) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów ucznia oraz 

osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

5) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej w Radzanowie oraz 

uczniów dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Radzanowie. 

7. W Szkole Podstawowej w Radzanowie do 31 sierpnia 2019 roku funkcjonować będą 

oddziały klas dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Radzanowie. 

8. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o uczniach klas IV-VIII, należy przez to 

rozumieć również uczniów dotychczasowego gimnazjum. 

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 2. 

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

Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając treści 

zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym Szkoły dostosowanym do potrzeb 

rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności: 

1) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i 

specjalnych form pracy dydaktycznej; 

2) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania 

zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć 

rewalidacyjnych; 

3) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania 

indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym 

czasie; 

4) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w 

działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w 

życiu społecznym;  

5) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;  

6) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w 

szkołach i placówkach; 

7) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 
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8) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie 

kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych. 

2. Szczegółowe wymagania wobec Szkół określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. 

 

§ 3. 

1. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w Ustawie - Prawo 

oświatowe i jako szkoła publiczna: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc 

również uczniów zamieszkałych poza obwodem; 

3) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom Szkoły; 

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

5) realizuje podstawę programową ustaloną dla Szkoły Podstawowej; 

6) zapewnia uczniom pomoc psychologiczno–pedagogiczną zgodnie z przepisami  

w tym zakresie; 

7) może prowadzić zajęcia edukacyjne z udziałem wolontariuszy. 

 

2. Sposób realizacji zadań wynikających z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie 

aktów wykonawczych, uwzględnia w szczególności:  

1) Umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez: 

a) udział w zawodach, turniejach i konkursach,  

b) indywidualną pracę z uczniami zdolnymi, 

c) udział w zajęciach pozalekcyjnych w zależności od możliwości kadrowych 

i finansowych szkoły; 

2) Budzenie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej  

poprzez: 

a) wdrażanie do właściwej postawy wobec symboli narodowych i religijnych, 

b) kształcenie patriotycznych i obywatelskich postaw oraz społecznie pożądanych cech 

osobowościowych, 

c) organizowanie, w ramach planu zajęć szkolnych, nauki religii lub etyki, 

d) organizowanie wycieczek krajoznawczych, 

e) organizowanie wyjazdów do teatrów, muzeów, kina oraz zapraszanie teatrów i kina 

objazdowego, 

f) udział uczniów w uroczystościach szkolnych związanych ze świętami narodowymi; 

3) Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez: 

a) sygnalizowanie przez wychowawcę rodzicom lub opiekunom potrzebę 

zdiagnozowania dziecka w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 

b) organizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

c) dostosowywanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb dziecka, 

d) zajęcia rewalidacyjne, 

e) zajęcia specjalistyczne, 

f) zajęcia rozwijające uzdolnienia; 
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3a) W celu ustalenia form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje zespół/y składający/e 

się z nauczycieli i specjalistów prowadzących z nim zajęcia, o zadaniach określonych 

w rozporządzeniu; 

4) Organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły 

poprzez: 

a) udział w zajęciach lekcyjnych, 

b) dostosowywanie trudności proponowanych zadań do możliwości uczniów, 

c) organizowanie zajęć rewalidacyjnych, 

d) gimnastykę korekcyjną, 

e) zajęcia terapeutyczne; 

5) Umożliwianie uczniom wyrażania opinii poprzez: 

a) ankiety, 

b) opiniowanie na zebraniach Samorządu Uczniowskiego; 

6) Umożliwianie rodzicom wyrażania opinii poprzez: 

a) ankiety, 

b) opiniowania na zebraniach wychowawcy z rodzicami, 

c) opiniowania na zebraniach trójek klasowych rady rodziców, 

d) opiniowanie na spotkaniach zarządu rady rodziców. 

3. Szkoła posiada Wewnątrzszkolne Ocenianie w dalszej części statutu nazywany WO; 

4. Szkoła posiada program wychowawczo-profilaktyczny, który podlega corocznej ewaluacji 

i w zależności od potrzeb może być modyfikowany. 

 

§ 4. 

1. Zakres i sposób realizacji zadań opiekuńczych szkoły, dostosowany odpowiednio do 

potrzeb rozwojowych uczniów, uwzględnia obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny 

pracy, a w szczególności: 

1) Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych oraz pozalekcyjnych są zgodne z obowiązującymi 

przepisami: 

a) opiekę podczas zajęć obowiązkowych sprawuje: 

- na zajęciach lekcyjnych – nauczyciel, 

- w bibliotece – nauczyciel bibliotekarz, 

- w świetlicy – wychowawca świetlicy lub nauczyciel; 

b) podczas zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych: 

- opiekunowie organizacji uczniowskich, 

- opiekunowie kół zainteresowań i kół przedmiotowych lub inni nauczyciele; 

2) Opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek i imprez 

organizowanych przez szkołę za zgodą dyrektora, sprawują: 

a) podczas wycieczki - kierownik wycieczki i nauczyciele wolontariusze posiadające 

kwalifikacje, w liczbie zgodnej z obowiązującymi przepisami i regulaminem, 

b) podczas imprez – wg ustaleń organizatora za zgodą dyrektora, 

c) podczas zajęć poza terenem szkoły – organizator zajęć oraz nauczyciele, 

d) wolontariusze posiadający odpowiednie wykształcenie; 

3) Organizacja dyżurów nauczycieli uwzględnia w szczególności: 
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a) ustalenie przez dyrektora, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, tygodniowego 

rozkładu dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych dla nauczycieli klas I–VIII, 

b) proporcjonalność liczby dyżurów nauczyciela do ilości godzin zajęć, 

c) nauczyciele klas I–III dyżurują w czasie swoich przerw, 

d) czas rozpoczęcia dyżuru - 10 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji i 

zakończenia - 5 minut po ostatniej lekcji w danym dniu, 

e) ilość dyżurujących nauczycieli w poszczególnych miejscach: 

  na boisku szkolnym – 1 nauczyciel, 

  na boisku „gimbus” (w godz. odjazdu) – 1 nauczyciel, 

  na parterze szkoły – 1 nauczyciel, 

  na 1. piętrze - 2 nauczycieli, 

  na 2. piętrze – 2 nauczycieli, 

f) zwolnienie z dyżurów: dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły, nauczyciela 

biblioteki, wychowawcy świetlicy, pedagoga i logopedę, 

g) zwolnienie z dyżurów nauczyciela w zaawansowanej ciąży po dostarczeniu pisemnej 

prośby (od 6. miesiąca ciąży), 

h) wyznaczanie przez dyrektora zastępstw w przypadku nieobecności dyżurującego 

nauczyciela, 

i) odpowiedzialność nauczyciela dyżurującego za bezpieczeństwo i porządek na danym 

terenie; 

4) W razie nieobecności nauczyciela w pracy, uczniowie mogą być zwalniani z pierwszych 

i ostatnich zajęć lekcyjnych po wcześniejszym poinformowaniu rodziców przez 

wychowawcę lub opiekuna. Zajęcia środkowe są łączone lub organizuje się płatne lub 

bezpłatne zajęcia doraźne; 

5) W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, budynki oraz 

teren szkolny objęte są nadzorem kamer CCTV (monitoringu wizyjnego). 

 

2. Formy sprawowania opieki indywidualnej uwzględniają zwłaszcza: 

1) Opiekę nad uczniami klas I–III i obejmują: 

a) zapoznanie z budynkiem szkoły uczniów klas pierwszych, 

b) przeprowadzanie na początku roku w każdym oddziale pogadanki na temat zasad 

bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły; 

2) Opiekę nad uczniami, którym potrzebne są szczególne formy opieki z powodu 

warunków środowiskowych lub losowych, w tym stała lub doraźna pomoc materialna: 

a) zgłaszanie uczniów do opieki GOPS; 

b) zwolnienie ze składek ubezpieczeniowych, 

c) stypendium socjalne, 

d) zasiłek szkolny. 

 

§ 4a. 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
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1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom 

oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i 

nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega 

na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, 

konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 

oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania 

potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego 

uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym, wynikających w szczególności; 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą; 

12) z zaburzeń zachowania i emocji. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia: 

a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 

b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, 

c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych: 

a) mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu 

edukacyjnego, 

b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

3) zajęć specjalistycznych: 

a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych 

zajęć nie może przekraczać 5, 

b) logopedycznych - dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami komunikacji 

językowej. Liczba uczestników tych zajęć nie może przekraczać 4, 
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c) innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z odchyleniami 

rozwojowymi utrudniającymi funkcjonowanie w szkole oraz aktywnym i pełnym 

uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników tych zajęć nie może przekraczać 10, 

gdy jest to uzasadnione potrzebami uczniów - liczba uczestników może przekraczać 10; 

3) warsztatów; 

4) porad i konsultacji; 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

5. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

6. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole 

rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

7. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w 

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

8. Nauka ucznia w oddziale klasy terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno- 

wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu usunięcia opóźnień w uzyskaniu 

osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

danego etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących 

powód objęcia ucznia nauką w oddziale klasy tego typu. 

9. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 

minut,  a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych 

przypadkach,  o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy 

zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć. 

10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym 

roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

11. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

12. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we 

współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 

5) pielęgniarki szkolnej; 

6) pomocy i asystenta nauczyciela; 

7) pracownika socjalnego; 
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8) asystenta rodziny; 

9) kuratora sądowego; 

10) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i 

młodzieży. 

14. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału. 

15. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia 

nauczycieli. 

 

§ 4b. 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, 

wychowania, opieki i profilaktyki 

 

1. Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania i 

profilaktyki. 

2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów i 

rodziców oraz zebrania. 

3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie 

może być mniejsza niż 2 razy w półroczu.  

4. Rodzice uczestniczą w zebraniach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w 

zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą 

oddziału w innym terminie. 

5. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych w danym oddziale klasy i 

szkole; 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów; 

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

przyczyn trudności w nauce: 

a) na zebraniach, 

b) podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z 

nauczycielem, konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez 

nauczyciela, 

c) w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką; 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych 

dzieci; 

5) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych; 

6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz 

organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły. 

 

§ 4c. 

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom 
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Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy 

współudziale poradni: 

1) na wniosek rodziców, kieruje na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów: 

a) z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, 

b) przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia; 

2) wypełnia zalecenia zawarte w opiniach psychologicznych i pedagogicznych; 

3) indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysleksją; 

4) na podstawie orzeczeń poradni dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki oraz na nauczanie indywidualne 

– w miarę posiadanych środków finansowych; 

5) nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów i pedagogów, 

uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych i reedukacyjnych 

organizowanych na terenie poradni. 

2. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych 

korzystając z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej: 

1) zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci; 

2) zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin; 

3) sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych; 

4) informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze. 

3. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem 

Szkoła nawiązuje współpracę z: 

1) inspektorem ds. nieletnich; 

2) kuratorem sądowym; 

3) Policyjną Izbą Dziecka; 

4) Pogotowiem Opiekuńczym; 

5) Schroniskami Młodzieżowymi, Szkolnymi Ośrodkami Wychowawczymi, Zakładami 

Poprawczymi; 

6) innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji. 

 

§ 4d. 

Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami  

w zakresie działalności innowacyjnej 

 

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

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

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców.  

3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 

harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej. 
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§ 4e. 

Organizacja wolontariatu szkolnego  

 

1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów. 

2. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-

wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i 

metodycznym Dyrektora szkoły. 

3. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć 

edukacyjnych może sprawować wolontariusz. 

4. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na 

zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły. 

 

ORGANY SZKOŁY 

§ 5. 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Samorząd Uczniowski. 

4) Rada Rodziców. 

2. Kompetencje dyrektora szkoły: 

1) kieruje działalnością dydaktyczno– wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w 

obwodzie szkoły; 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami szkoły; 

4) formułuje wnioski i wydaje opinie dotyczące wszystkich spraw szkoły; 

5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne; 

6) pełni funkcję przewodniczącego rady pedagogicznej zgodnie z jej regulaminem; 

7) prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz powiadamia jej członków o 

terminie i porządku zebrania; 

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

9) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z obowiązującym prawem w trybie 

przytoczonym w ust.3a; 

10) przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły w trybie wyznaczonym ustawą; 

11) przydziela nagrody pracownikom szkoły; 

12) wnioskuje do władz wyższych o przyznanie odznaczeń, nagród i wyróżnień po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; 

13) dokonuje oceny pracy nauczycieli; 

14) zatrudnia i zwalnia pracowników szkoły; 

15) stosuje wobec pracowników kary porządkowe; 

16) powołuje przewodniczących zespołów nauczycielskich; 

17) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki; 

18) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 
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19) jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-

profilaktycznego, 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; 

20) opracowuje projekt organizacji szkoły; 

21) zwalnia uczniów z wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych na 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w tych zajęciach, 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii; 

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

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej; 

23) współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z radą pedagogiczną, radą rodziców i 

samorządem uczniowskim; 

24) wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z organizacją procesu 

dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego szkoły. 

2a. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez   

wizytatora) jest obowiązany powiadomić: 

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń; 

2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji. 

 

2b. Formy przekazu informacji dyrektora innym organom, pracownikom i uczniom szkoły to: 

1) wpis dziennika elektronicznego, strona www szkoły; 

2) ogłoszenia na tablicy samorządu uczniowskiego; 

3) ogłoszenia na tablicy w pokoju nauczycielskim; 

4) przekazywanie informacji na zebraniach rady pedagogicznej, rady rodziców, 

ogólnych z rodzicami, samorządu uczniowskiego oraz na imprezach szkolnych. 

 

3. Kompetencje rady pedagogicznej; 

1) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów; 

2) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich 

projektów przez radę rodziców; 

3) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

4) zatwierdza roczne plany pracy szkoły; 

5) zatwierdza statut szkoły i jego nowelizację; 

6) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych; 

7) opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

8) opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora; 

9) opiniuje wnioski dyrektora o przydział nagród, odznaczeń i wyróżnień; 
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10) wnioskuje o zwołanie posiedzenia rady pedagogicznej na wniosek co najmniej 1/3 jej 

członków; 

11) wnioskuje do organu prowadzącego szkołę w sprawie odwołania dyrektora szkoły lub 

innego pracownika z pełnionej przez niego funkcji kierowniczej; 

12) opiniuje programy nauczania; 

13) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariatu lub innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza; 

14) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

3a. Tryb wstrzymania przez dyrektora uchwały niezgodnej z obowiązującym prawem: 

1) o wstrzymaniu uchwały dyrektor powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny; 

2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym 

szkołę uchyla uchwałę po stwierdzeniu jej niezgodności z przepisami prawa; 

3) rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

 

4.  Kompetencje rady rodziców: 

1) reprezentuje ogół rodziców poprzez jednego przedstawiciela rad oddziałowych 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału; 

2) pobudza i organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji 

celów i zadań szkoły; 

3) włącza się w realizację opiekuńczych funkcji szkoły poprzez aktywną współpracę z 

dyrektorem i nauczycielami; 

4) gromadzi fundusze niezbędne do wspierania działalności szkoły w postaci 

dobrowolnych, rocznych składek, których wysokość i zasady użytkowania ustala zarząd 

rady rodziców na zebraniu; 

5) zapewnia rodzicom rzeczywisty wpływ na działalność szkoły poprzez aktywne 

współdziałanie z innymi organami szkoły; 

6) opiniuje wewnątrzszkolny system oceniania; 

7) opiniuje pracę nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego, lecz brak 

opinii nie wstrzymuje wykonania procedury awansu; 

8) może wystąpić do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich innych prac szkoły; 

9) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny 

dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, 

obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i 

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

10) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły; 

11) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

 

5. Kompetencje samorządu uczniowskiego: 

1) przedstawia dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej wnioski i opinie dotyczące 

spraw uczniowskich; 
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2) wpływa na organizację życia szkolnego uwzględniającego właściwe proporcje między 

nauką i relaksem oraz możliwości rozwijania zainteresowań; 

3) ma prawo wydawać własną gazetkę; 

4) w porozumieniu z dyrektorem szkoły prowadzi działalność kulturalną, oświatową, 

sportową i rozrywkową, zgodnie z własnymi potrzebami; 

5) wybiera opiekuna samorządu uczniowskiego zgodnie z regulaminem; 

6) w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu; 

7) może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja 

działań wolontariackich zebranych wśród pomysłów zgłoszonych przez zespoły 

uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. 

 

6. W ramach współdziałania organów szkoły ustala się, co następuje: 

1) każdemu organowi zapewnia się możliwość swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w granicach kompetencji określonych w ustawie i zgodnie ze statutem szkoły; 

2) spory wymienionych organów rozwiązywane są na wspólnym posiedzeniu 

zainteresowanych stron. 

 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 6. 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych, przerw świątecznych oraz ferii 

zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

§ 7. 

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

arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły w terminie do 21 kwietnia 

danego roku, na podstawie szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w 

sprawie ramowych planów nauczania. 

2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 29 maja danego 

roku. 

3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności: 

1) Liczbę pracowników szkoły ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze; 

2) Liczbę oddziałów poszczególnych klas; 

3) Liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 

4) Dla poszczególnych oddziałów: 

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

prowadzonych w grupach, 

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, 

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, w szczególności 

dodatkowych zajęć edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły; 
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8) 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; 

9) Liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących 

stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych; 

10) 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; 

11) Liczbę godzin zajęć świetlicowych; 

12) Liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej. 

 

§ 8. 

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

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego, uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania i szkolnym zestawem programów. 

2.  W szkole, w kl.IV-VI, przeciętna liczba w oddziale powinna wynosić od 14 do 26 

uczniów.  

3. Nie tworzy się drugiego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów w każdym z nich 

jest niższa niż 14. 

4.  W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w 

oddziale może być niższa. 

5. Jeżeli w szkole są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone, 

zatrudnia się dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o 

potrzebie kształcenia specjalnego): 

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 

współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub 

2) w przypadku oddziału klas I-III szkoły podstawowej - asystenta lub, 

3) pomoc nauczyciela. 

6. Jeżeli w szkole są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na inne niż wymienione w ust. 5. niepełnosprawności, niedostosowanie 

społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego, 

można zatrudniać dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o 

potrzebie kształcenia specjalnego): 

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 

współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub 

specjalistów, lub 

2) w przypadku oddziału klas I-III szkoły podstawowej- asystenta lub, 

3) pomoc nauczyciela. 

7. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie 

więcej niż 25 uczniów. 
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8. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału klas 

I-III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady rodziców dzieli dany oddział, jeżeli liczba 

uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 7. 

1) Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor 

szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust.8, zwiększając liczbę uczniów w 

oddziale ponad liczbę określoną w ust. 7. 

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

3) Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III zostanie zwiększona zgodnie z pkt1) i 2)., w 

szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

9. W szkole może być utworzony oddział integracyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

§ 9. 

Organizację stałych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład 

zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły zgodny z ramowym planem nauczania. 

 

§ 10. 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-

lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

2a. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.  

3. Przerwy międzylekcyjne ustala dyrektor w ramach czasowych od 5 do 20 minut. 

 

§ 11. 

W szkole dokonuje się podziału na grupy. 

1. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z 

przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  

2. W przypadku oddziałów liczących mniej niż wskazano w przepisie w ust.1. podziału na 

grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.  

2. Na zajęciach wychowania fizycznego istnieje możliwość podziału na grupy dziewcząt i 

chłopców w klasach IV-VIII;  

1) dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych; 

2) niektóre zajęcia obowiązkowe, zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze i inne zajęcia 

nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo–lekcyjnym, w grupach 

międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów, w ramach posiadanych przez 

szkołę środków finansowych. 

3. W szkole mogą być tworzone oddziały sportowe w trybie i na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami. 

4. Kryteria naboru do klasy sportowej ustala dyrektor stosownym zarządzeniem. 

 

§ 12. 

1. Szkoła prowadzi dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi zajęcia 

rewalidacyjne i nauczanie indywidualne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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2. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dla każdego ucznia nie może przekroczyć 2 i jest 

uzależniona od stopnia niepełnosprawności danego dziecka.  

 

§ 13. 

1. Szkoła może przyjąć studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki 

pedagogiczne (nauczycielskie) za zgodą dyrektora i zainteresowanego nauczyciela. 

2. Szkoła może przyjąć bezrobotnych skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy do odbycia 

stażu. 

 

§ 14. 

1. Szkoła może umożliwić uczniom korzystanie z ciepłego posiłku, w miarę posiadanych 

warunków bazowych. 

2. Odpłatność za posiłek ustala firma dostarczająca posiłki.  

2. Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mają prawo ubiegać się o pokrycie 

kosztów przez GOPS. 

 

§ 15. 

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. 

2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno–wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy 

nauczycieli, popularyzowanie wiedzy pedagogicznej pośród rodziców oraz wiedzy o regionie. 

2a. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele: 

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów; 

2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji; 

3) wdrażanie do poszanowania książki; 

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

5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych; 

6) współdziałanie z nauczycielami; 

7) rozwijanie życia kulturalnego szkoły; 

8) wpieranie doskonalenia nauczycieli; 

9) przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. 

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

3a. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez: 

1) właściwą obsadę personalną; 

2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę; 

3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej; 

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki; 

5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania 

zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do 

samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej; 

6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki; 

7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza. 

4. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor tak, aby możliwy był dostęp do zbiorów podczas 

zajęć lekcyjnych. 

5. Szczegółowe zadania biblioteki określa regulamin biblioteki. 
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§ 15a. 

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami 

ćwiczeniowymi w szkole 

 

1. Uczniowie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczanych do 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych w 

ramowych planach nauczania ustalonych dla szkoły podstawowej. 

2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne 

mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów 

edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom 

materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów 

edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub kosztu 

podręcznika. 

4. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia 

ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego: 

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych 

podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i 

materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego; 

2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w 

podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości 

psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje 

naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół 

zdawczo- odbiorczy, do której uczeń został przyjęty. 

5. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra 

odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej (o których 

mowa w art.22 ak ust. 6) dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać dyrektorowi 

szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu 

prowadzącego szkołę, której zostały przekazane. 

6. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu 

używania. 

 

§ 16. 

1. Dla uczniów przebywających dłużej ze względów rodzinnych i dla uczniów 

dojeżdżających, zapewnia się pozalekcyjne formy zajęć wychowawczo–opiekuńczych w 

świetlicy szkolnej przed lub po zajęciach. 

2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 

rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia 

rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz 

odrabianie lekcji. 

3. Świetlica pełni funkcje: 
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1) opiekuńczą; 

2) wychowawczą; 

3) profilaktyczną; 

4) edukacyjną. 

4. Korzystanie ze świetlicy szkolnej jest bezpłatne. 

5. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych liczących nie więcej niż 25 

uczniów pozostających pod opieką jednego nauczyciela. 

6. Zadania, formy pracy świetlicy oraz ich organizacja zawarte są w jej regulaminie. 

7. Organizację pracy świetlicy ustala dyrektor wg potrzeb zgłaszanych przez rodziców. 

 

§ 17. 

1. Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada pomieszczenia z niezbędnym 

wyposażeniem: sale lekcyjne, klasopracownie, pracownie komputerowe, świetlica, biblioteka 

z czytelnią, hala sportowa z zespołem pomieszczeń pomocniczych, boisko sportowe, szatnie, 

archiwum, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. 

2. Zasady korzystania z hali sportowej i pomieszczeń pomocniczych porządkuje Regulamin 

hali stanowiący integralną część Statutu. 

3. Szkoła może udostępniać obiekty sportowe na potrzeby sportowo-rekreacyjne środowiska 

lokalnego oraz imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych. Tryb i zasady udostępniania 

określa Dyrektor szkoły w formie zarządzenia. 

$. Szkoła może pobierać opłaty za udostępnianie obiektów sportowych. Tryb i zasady 

pobierania tych opłat ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.  

6. Dyrektor szkoły dla zapewnienia realizacji zadań statutowych może zatrudniać 

wolontariuszy i inne osoby (instruktor, trener) do prowadzenia zajęć i rozgrywek sportowych. 

Osoby te nie są zatrudnione na stanowisku nauczyciela. 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 18. 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników: administracji i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy. 

 

§ 19. 

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor tworzy stanowiska 

wicedyrektorów.  

2. Szczegółowy przydział czynności i uprawnień wicedyrektorów określa dyrektor powołując 

te stanowiska. 

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

wicedyrektorów rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora. 

4. Dyrektor może tworzyć inne stanowiska kierownicze. 

 

§ 20. 

1. Nauczyciel wykonuje pracę dydaktyczno–wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

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

opiece uczniów. 
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2. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli obejmuje: 

1) Odpowiedzialność za życie i zdrowie uczniów realizowaną poprzez: 

a) dostrzeganie zagrożeń w pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia i 

zgłaszanie ich do dyrektora, 

b) kontrolę obecności na każdej lekcji, 

c) sprawdzanie stanu technicznego sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć 

wychowania fizycznego oraz dbałość o organizację zajęć poprzez dostosowywanie 

wymagań i metod do możliwości sprawnościowych uczestników oraz odpowiednią 

asekurację uczniów podczas ćwiczeń o podwyższonym ryzyku, 

d) aktywne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z 

obowiązującym regulaminem, 

e) stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek i innych imprez szkolnych i 

klasowych według regulaminu, 

f) przestrzeganie prawidłowej procedury w czasie zaistniałego wypadku lub pożaru;  

2) Prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego poprzez: 

a) odpowiednią realizację programu kształcenia na poszczególnych przedmiotach 

szkolnych, 

b) właściwe przygotowywanie się do lekcji, 

c) dobieranie efektywnych metod i form pracy, 

d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji; 

3) Wspieranie rozwoju psychofizycznego, uzdolnień i zainteresowań uczniów poprzez: 

a) zachęcanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 

b) pomoc w doborze literatury poszerzającej wiedzę w różnych dziedzinach, 

c) nagradzanie i stosowanie oceny motywującej; 

4) Rzetelne oceniania zgodnie z przyjętym WO; 

5) Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, w tym ich zainteresowania 

i uzdolnienia. 

3. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy ze strony właściwych placówek 

oraz instytucji oświatowych i naukowych poprzez: 

1)  Przydzielanie opiekunów nauczycielom początkującym – zgodnie z zasadami 

odbywania stażu; 

2)  Korzystanie z literatury znajdującej się w bibliotece szkolnej i pedagogicznej; 

3)  Podejmowanie studiów wyższych i podyplomowych; 

4)  Udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach i kursach; 

5)  Samokształcenie i samodoskonalenie z wykorzystaniem odpowiedniej literatury. 

 

§ 21. 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szkolny opiece wychowawczej jednemu 

nauczycielowi, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca prowadzi 

swój oddział przez cały etap edukacyjny. 

3. Przewiduje się zmianę wychowawcy danego oddziału w ściśle określonych przypadkach: 

1) Zmiana może nastąpić, gdy: 

a) nauczyciel pełniący tę funkcję wymaga dłuższego leczenia, 
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b) nauczyciel przebywa na urlopie zdrowotnym, macierzyńskim, wychowawczym lub 

bezpłatnym, 

c) wymaga tego organizacja pracy w szkole, 

d) na uzasadnioną, pisemną prośbę rodziców uczniów danej klasy; 

2) Tryb postępowania w przypadkach określonych w pkt. 1 d; 

a) pisemny wniosek rodziców dyrektor szkoły rozpatruje w ciągu 7 dni od jego 

otrzymania. 

4. Zadaniem wychowawcy klasowego jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami 

zgodnie z programem wychowawczym szkoły. 

5. Wychowawca realizuje zadania zawarte w programie wychowawczym poprzez: 

1) Otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka; 

2) Organizowanie różnych form życia zespołu klasowego; 

3) Aktywnie współdziała z innymi nauczycielami w ramach klasowego zespołu 

nauczycieli; 

4) Utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów. 

6. Wychowawca zobowiązany jest do: 

1) Budowania planu wychowawcy klasowego na dany rok szkolny lub cykl, zgodnego z 

programem wychowawczym szkoły; 

2) Realizowania powyższego planu w różnych formach lekcyjnych i pozalekcyjnych 

poprzez: 

a) zajęcia tematyczne na godzinach wychowawczych w klasach IV–VIII lub na 

zajęciach edukacyjnych w klasach I–III, 

b) organizowanie uroczystości klasowych podczas lekcji lub po zajęciach lekcyjnych, 

c) organizowanie wycieczek, biwaków i rajdów, 

d) wnioskowanie, poprzez dyrektora, do GOPS–u o udzielanie pomocy uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, 

e) zapoznanie uczniów z prawodawstwem szkolnym; 

3) Utrzymywanie kontaktów z rodzicami poprzez: 

a) organizowanie klasowych spotkań z rodzicami, 

b) pozyskiwanie inicjatyw rodzicielskich na rzecz szkoły, 

c) indywidualne kontakty z rodzicami, 

d) natychmiastowy kontakt z rodzicami w nagłych przypadkach, 

e) poznawanie warunków środowiskowych i domowych uczniów, 

f) pisemne poinformowanie dyrektora o przyczynie, dłuższej niż jeden tydzień 

nieobecności ucznia w szkole; 

4) Prowadzenie dokumentacji o realizacji działań wychowawczych w cyklu 

wychowawczym kl.I-III i kl.IV-VIII; 

5) Prowadzenie powierzonej mu przez dyrektora dokumentacji klasowej; 

6) Przedstawianie na posiedzeniach rady pedagogicznej efektów pracy wychowawczej i 

dydaktycznej na zakończenie cyklu edukacyjnego; 

7) Planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej zgodnie z Rozporządzeniem MEN. 

 

§ 22. 

1. Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest: 
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1) Udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

2) Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

3) Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów; 

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

5) Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.  

1a. Nauczyciel bibliotekarz realizując swoje zadania, w szczególności:  

1) gromadzi, zgodnie z potrzebami czytelników, zbiorów biblioteki, dokonując ich ewidencji 

oraz opracowania bibliotecznego; 

1a) umożliwia korzystanie ze zbiorów w czytelni; 

2) gromadzi czasopisma popularnonaukowe, pedagogiczne, środki audiowizualne; 

2a) stwarza warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

3) udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych; 

4) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane z nauką i z indywidualnymi 

zainteresowaniami; 

5) udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje o nowych 

nabytkach lub książkach szczególnie wartościowych; 

5a) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów, wyrabia i pogłębia nawyk 

czytania i uczenia się; 

6) udziale pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej; 

7) przeprowadza analizy stanu czytelnictwa; 

8) opracowuje roczne plany pracy biblioteki uwzględniając wnioski nauczycieli i zespołów 

samokształceniowych; 

9) systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem; 

10) dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych prowadząc odpowiednią 

dokumentację; 

11) współuczestniczy w realizacji zajęć dydaktycznych szkoły; 

12) współpracuje z Biblioteką Publiczną; 

13) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów, wyrabia i pogłębia nawyk 

czytania i uczenia się; 

14) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną; 

15) powiększa zasoby biblioteczne z uwzględnieniem środków finansowych szkoły; 

16) współdziała z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych; 

17) współuczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych szkoły. 

 

§ 23. 

1. Za zgodą organu prowadzącego w szkole jest utworzone stanowisko pedagoga i 

psychologa. 

2. Zadaniem pedagoga i psychologa jest 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 rozpoznawanych 

potrzeb; 
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3) Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

4) Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego, o którym mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do 

uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli; 

5) Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z 

programu wychowawczo-profilaktycznego, o których mowa w odrębnych przepisach; 

6) Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej; 

7) Dokonywanie okresowych analizy sytuacji wychowawczej w szkole; 

8) Systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności; 

9) Wnioskowanie o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do 

placówek opieki społecznej i właściwych kompetencyjnie organizacji pozarządowych; 

10) Kontroluje realizację obowiązku szkolnego we współpracy z wychowawcą oddziału; 

11) W uzasadnionych przypadkach ma prawo w porozumieniu z dyrektorem szkoły 

występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz reprezentowania szkoły 

przed tym sądem oraz współpracy z kuratorem sądowym i policją. 

 

3. W szkole jest utworzone stanowisko logopedy. 

4. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy 

głośnej i pisma; 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, organizowanie 

pomocy logopedycznej; 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których 

stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma; 

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, 

przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne; 

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

uczniów, rodziców i nauczycieli; 

6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia; 

7) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających 

z programu wychowawczo-profilaktycznego, o których mowa w odrębnych przepisach. 

 

§ 24. 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół wychowawczy 

zwany dalej „zespołem”. 

2. Przewodniczącym zespołu jest wychowawca danego oddziału lub inny członek zespołu, 

który w szczególności: 

1) Wyznacza termin zebrania i informuje o tym członków zespołu i dyrektora; 

2) Protokołuje przebieg zebrania; 

3) Koordynuje pracę zespołu poprzez: 

a) gromadzenie i przechowywanie pracy zespołu w cyklu, 
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b) prowadzenie spotkań, 

c) przedstawianie skuteczności podjętych działań. 

3. Spotkania zespołów organizowane są w miarę potrzeb, lecz nie mniej niż 3 razy w danym 

roku szkolnym. 

4. Do zadań zespołu należy: 

1) dobór, monitorowanie, diagnozowanie i modyfikowanie w miarę potrzeb zestawów 

programów nauczania dla danego oddziału; 

2) diagnozowanie i wspomagania WO i szkolnego programu wychowawczego; 

3) analizowanie postępów i osiągnięć uczniów z danego oddziału; 

4) wspieranie wychowawcy przy ustalaniu oceny z zachowania do klasyfikacji śródrocznej 

i rocznej; 

5) ustalanie i realizowanie doraźnych i długofalowych zabiegów wychowawczych w 

odniesieniu do całego oddziału oraz pojedynczych uczniów; 

6) ustalenie dla danego oddziału i poszczególnych uczniów zadań dostosowanych do 

zainteresowań i zdolności uczniów; 

7) doskonalenie swojej pracy poprzez wzajemne konsultacje i wymianę doświadczeń; 

8) analizowanie sposobu skuteczności udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

9) wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z uwzględnieniem oceny 

efektywności dotychczas przyjętych działań; 

10) analizowanie sposobu i skuteczności udzielania pomocy PP; 

11) wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z uwzględnieniem oceny 

efektywności dotychczas podjętych działań. 

 

§ 25. 

1. Nauczyciele szkoły mogą tworzyć powołane przez dyrektora zespoły problemowo-

zadaniowe. 

2. Poszczególne komisje wykonują zadania wyznaczone przez dyrektora lub radę 

pedagogiczną oraz z własnej inicjatywy w ramach kompetencji. 

3. W szkole funkcjonują komisje i zespoły zadaniowe:  

1) zespół ds. wychowania i profilaktyki; 

2) zespół ds.promocji szkoły; 

3) zespół ds. ewaluacji wewnętrznej; 

4) zespół ds. pomiaru dydaktycznego; 

5) komisja ds. planu pracy szkoły; 

6) komisja ds.. doskonalenia zawodowego; 

7) komisja ds. Wewnątrzszkolnego Oceniania; 

8) komisja ds. statutu szkoły; 

9) komisja stypendialna 

10) zespół ds. tygodniowego rozkładu zajęć i dyżurów; 

11) zespół ds. procedur i regulaminów; 

12) zespół ds. projektów uczniowskich. 
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§ 26. 

1. Tryb rozwiązywania sporów i konfliktów powstałych między członkami społeczności 

szkolnej: 

1) Spory typu nauczyciel – uczeń rozpatruje w pierwszej kolejności wychowawca, następnie 

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia, później dyrektor; 

2) Spory typu nauczyciel – nauczyciel rozpatruje dyrektor, a jeżeli zaistnieje potrzeba w 

porozumieniu ze społecznym inspektorem pracy, na życzenie strony z udziałem 

przedstawiciela związków zawodowych; 

3) Spory typu nauczyciel – dyrektor rozpatruje się z udziałem przedstawicieli obu stron, 

społecznego inspektora pracy, na życzenie strony – z udziałem przedstawiciela związku 

zawodowego; 

4) Społeczny inspektor pracy wybierany jest spośród członków Rady Pedagogicznej w 

głosowaniu zgodnie z regulaminem w\w rady;  

5) Dopuszcza się możliwość zmiany inspektora pracy w ciągu roku szkolnego ze względów 

zdrowotnych i losowych. 

 

 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

§ 27. 

1. Szkoła przyjmuje uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Do szkoły przyjmowane są dzieci mieszkające w obwodzie szkoły po pisemnym 

zgłoszeniu przez rodzica. 

3. O przyjęciu dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły decyduje dyrektor na prośbę 

rodziców wg kryteriów ustalonych przez organ prowadzący. 

 

§ 28. 

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

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

podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.  

2. Na wniosek rodziców, za zgodą dyrektora, naukę w szkole podstawowej może także 

rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. 

2a. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 2, jeżeli dziecko:  

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 

w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo; 

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

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje 

określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

3. Na wniosek rodziców dyrektor może odroczyć dziecku rozpoczęcie nauki w szkole. 

4. Decyzję o odroczeniu rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole podejmuje dyrektor po 

zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej. 

 

§ 29. 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, a w szczególności do: 
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a) przestrzegania w tygodniowym rozkładzie zajęć zasad higieny pracy umysłowej, 

b) niezadawania prac domowych na czas ferii i świąt; 

2) Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed przemocą fizyczną i psychiczną oraz ochronę i poszanowanie godności 

osobistej, a w szczególności do: 

a) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich 

problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień, 

b) ochrony ze strony personelu szkolnego przed wszelkim przejawami przemocy ze 

strony innych uczniów, 

c) niestosowania przez personel szkoły metod opartych na przemocy fizycznej lub 

psychicznej, 

d) korzystania ze sprawnego i bezpiecznego sprzętu szkolnego, 

e) poszanowania godności poprzez zachowywanie przez pracowników szkoły dyskrecji 

w sprawach osobistych rodzinnych ucznia; 

3) Życzliwego i podmiotowego traktowania w czasie zajęć szkolnych poprzez: 

a) zwracanie się nauczycieli do uczniów po imieniu, 

b) zainteresowanie osobistymi problemami uczniów mającymi wpływ na wyniki w 

nauce; 

4) Swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkolnego, światopoglądu i 

religii, jeżeli nie narusza tym praw i reputacji innych osób albo bezpieczeństwa 

narodowego, porządku publicznego, zdrowia publicznego lub moralności, poprzez: 

a) wyrażanie własnych opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania, 

b) wypowiadanie własnych opinii i uwag dotyczących zachowań własnych i kolegów, 

bohaterów literackich, filmowych, ludzi znanych z życia publicznego, życia klasy i 

szkoły, 

c) swobodne wyrażanie własnych przekonań religijnych i światopoglądowych 

zachowaniem tolerancji dla poglądów i przekonań innych ludzi; 

5) Rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów poprzez: 

a) przejawianie własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, 

b) reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach oraz innych imprezach; 

6) Sprawiedliwej, obiektywnej, rzetelnej i jawnej oceny postępów w nauce oraz sposobów 

kontroli, której szczegółowe zasady zawarte są w WO; 

7) Wpływanie na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w 

organizacjach działających szkole. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

1) Przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły; 

2) Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły; 

3) Przestrzegać zasad kultury wobec nauczycieli i uczniów oraz innych pracowników 

szkoły; 

4) Dbać o dobre imię szkoły poprzez godne zachowywanie się poza nią; 

5) Dbać i być odpowiedzialnym za własne zdrowie i życie, higienę i rozwój; 

6) Nie narażać swoim postępowaniem innych ludzi na utratę życia lub zdrowia na terenie 

szkoły i poza nią; 

7) Szanować godność osobistą innych ludzi; 



 29 

8) Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole i w klasie oraz poza szkołą; 

9) Wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę; 

10) Czynnie uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych; 

11) Przestrzegać Regulaminu Wewnętrznego szkoły.  

 

§ 29a. 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia  

 

1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy 

oddziału. 

2. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły. 

3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za 

pośrednictwem samorządu uczniowskiego. 

4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie. 

5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze 

wskazaniem właściwego adresata. 

6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

7. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki 

służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego. 

8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia 

sprawy. 

9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, 

otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na 

które dekretowano skargę. 

11. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie. 

 

§ 29b. 

Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody. Uczeń, który 

czuje się pokrzywdzony ze względu na niesprawiedliwą nagrodę ma prawo wnieść 

zastrzeżenia do Dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania nagrody.  

 

§ 29c. 

Przeniesienie ucznia do innej szkoły 

 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń - na wniosek dyrektora szkoły, poparty uchwałą 

Rady Pedagogicznej i opinią Samorządu Uczniowskiego - może zostać przeniesiony przez 

Kuratora Oświaty do innej szkoły.  

2. Wniosek do Kuratora zostaje skierowany, gdy po wyczerpaniu wszystkich możliwych 

działań wychowawczych uczeń nadal: 

1) notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły; 

2) nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia; 

3) wchodzi w konflikt z prawem;  

4) świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze; 
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5) ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na 

pozostałych uczniów; 

6) dokonuje kradzieży; 

7) demoralizuje innych uczniów; 

8) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;  

9) jest agresywny- dokonuje pobić i włamań; 

10) używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych; 

11) nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego. 

 

§ 29d. 

Tryb odwoławczy od kary 

 

1. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary poprzez wychowawcę oddziału lub samorząd 

uczniowski w terminie 7 dni od jego zdaniem krzywdzącej decyzji. Wniosek ten jest dla 

dyrektora szkoły wiążący i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni. 

2. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie 

czasu, może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą. 

3.  O udzielonych karach regulaminowych szkoła powiadamia rodziców w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni. 

4. Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie 

czasu (6 miesięcy) może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za 

niebyłą.  

5. Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne 

środki wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że kara 

przyczyni się do osiągnięcia celu wychowawczego. 

 

§ 30 

1. Ocenianie uczniów 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 dalej powinien się uczyć; 

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

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy; 

7) kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie 

i kierowanie się nimi we własnym działaniu; 

8) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju. 

2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 
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1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

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

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć. 

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

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

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

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

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

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

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i 

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

 

§ 30a. 

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

1)  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z 

zajęć edukacyjnych. 

2. Informowanie rodziców o postępach w nauce ich dzieci następuje poprzez: 

1) oceny w dzienniku elektronicznym; 

2) informacje na zebraniu z rodzicami; 

3) informacje podczas dni otwartych dla rodziców; 

4)  uczniów w formie pisemnej; 

5) w przypadku braku kontaktu z rodzicami taka informacja zostaje wysyłana listem 

poleconym, a kopia jest umieszczona w dokumentacji szkolnej. 

3. Wychowawca oddziału 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 roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania. 
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4. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, 

wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, 

bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

 

§ 30b. 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie 

tym wymaganiom. 

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia: 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym; 

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

orzeczenia; 

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

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

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

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 

nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii. 

4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o 

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

ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły 

podstawowej. 

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, 

posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na 

wcześniejszych etapach edukacyjnych. 

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

opinii. 
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7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub 

zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

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

8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

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

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

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

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

sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego.  

10. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 8, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z 

nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

11. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”. 

 

§ 30c. 

Uzasadnianie oceny i wgląd do prac 

 

1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (bez kartkówek) nauczyciel ma obowiązek 

przechowywać cały rok szkolny. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

4. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny 

zachowania – do kryteriów ocen zachowania; 

2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub 

dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację 

dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą 

oceniania ucznia. 

6. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna 

dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego 

rodzicom. 
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§ 30d. 

Ocenianie bieżące 

 

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

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć. 

2. W oddziałach klas I-III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowych mogą być ocenami opisowymi. 

3. Stosuje się następujące sposoby oceniania bieżącego w edukacji wczesnoszkolnej; 

1) ocenę wyrażoną stopniem w skali od 1 do 6; 

2) ocenę ustną - pochwała za dobrze wykonaną pracę lub wskazanie błędów w pracy; 

3) ocenę opisową w postaci krótkich uwag i wyjaśnień przy ocenianiu sprawdzianów 

i dłuższych prac pisemnych (np. opowiadanie, opis, list). 

4. Dwukrotnie w ciągu półrocza uczeń ma możliwość zgłosić brak przygotowania do zajęć, 

brak zeszytu, ćwiczenia, karty pracy lub brak pracy domowej, co notuje się w dzienniku małą 

literą „np”, każde następne nieprzygotowanie do zajęć jest równoznaczne z otrzymaniem 

przez ucznia oceny niedostatecznej - 1. 

5. W jednym tygodniu mogą odbyć się 2 sprawdziany wiedzy. Uczniowie informowani są 

o terminie sprawdzianu nie później jak na 6 dni przed. 

6. Szczegółowe wymagania dotyczące uczniów I etapu kształcenia zawierają programy 

zatwierdzone do realizacji w poszczególnych klasach. 

7. Szczegółowe informacje dotyczące ocenianych obszarów z poszczególnych edukacji, ilości 

ocen, procedur ich wystawiania i poprawy zawiera Przedmiotowe  Ocenianie Edukacji 

Wczesnoszkolnej. 

8. Podstawowym sposobem oceniania w klasach IV-VIII są oceny notowane w dziennikach 

lekcyjnych (elektronicznych) za pomocą przyjętej skali stopniowej: 

6 - celujący 

5 - bardzo dobry 

4 - dobry 

3 - dostateczny 

2 - dopuszczający 

l - niedostateczny 

9. W ocenianiu bieżącym przy stopniach 2, 3, 4, 5, możemy stosować „ + " i „ - ". Znak „+” 

oznacza 0,50 doliczane do oceny do średniej ważonej, znak „-„  oznacza 0,19 odliczane od 

oceny do średniej ważonej. Przy stopniu l możemy stosować „ + ", a przy 6 „ - ". Ocenianie 

bieżące odbywa się systematycznie, po wykonaniu powierzonych zadań według ustalonych w 

WO zasad. Nauczyciel ocenia ucznia w każdym obszarze aktywności, który uzna w PO, że 

może być rozwijany i oceniany na prowadzonych przez niego zajęciach. W PO nauczyciel 

wskazuje obszary aktywności, których efekty będą podlegały sprawdzeniu i ocenieniu. 

Wyróżnia te obszary, które są obowiązkowe dla wszystkich uczniów oraz te, które uczeń 

może podejmować dobrowolnie. Podaje, jaki wpływ ma dany obszar na ustalenie oceny 

klasyfikacyjnej. Dla każdego obszaru nauczyciel ustala skalę stopniową. Estetyka zeszytu w 

klasach IV-V jest obszarem obowiązkowym, w klasach VI-VIII pozostaje w obszarze 

dodatkowym. 
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10. Liczba stopni z poszczególnych przedmiotów do klasyfikacji śródrocznej i rocznej nie 

może być mniejsza niż tygodniowa liczba godzin danego przedmiotu pomnożona przez 2, 

jednak nie mniejsza niż 4 i obejmująca przynajmniej 4 obszary aktywności. 

W szczególnych przypadkach (sytuacja losowa lub zdrowotna) nauczyciel może wystawić 

ocenę klasyfikacyjną z mniejszej ilości ocen (nie mniej jednak niż 3 oceny z obszarów 

obowiązkowych). 

11. W ciągu tygodnia uczeń może wziąć udział w nie więcej niż 3 pracach klasowych lub 

sprawdzianach wiedzy. Nauczyciel zapowiada je uczniom nie później niż 6 dni przed 

wyznaczonym terminem i zapisuje ten fakt w dzienniku elektronicznym w terminarzu. W 

jednym dniu może być jeden sprawdzian. Natomiast kartkówka obejmująca wiadomości z 

ostatniej lekcji i trwająca 10-15 minut nie musi być zapowiadana i nie ma ograniczeń 

ilościowych kartkówek w dniu i tygodniu. 

Pisemne formy wypowiedzi uczniów oceniane są według następujących progów 

procentowych: 

100% - celujący (6) 

90 – 99% - bardzo dobry (5) 

75 – 89 % - dobry (4) 

55 – 74% - dostateczny (3) 

40 – 54% - dopuszczający (2) 

0 – 39% - niedostateczny 

W czasie sprawdzianów, prac klasowych, kartkówek, prac samodzielnych i w innych 

uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zażądać odłożenia przez uczniów telefonów w 

wyznaczonym miejscu. Uczeń, który nie podporządkowuje się ustaleniom, a zostanie mu to 

udowodnione, otrzymuje ocenę niedostateczną z pisanej pracy i nie ma możliwości jej 

poprawy. 

12. Uczeń ma możliwość dwukrotnie w ciągu okresu klasyfikacyjnego zgłosić brak 

przygotowania do zajęć. Notujemy ten fakt w dzienniku lekcyjnym literą „np ", ilość 

zgłoszonych nieprzygotowań nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną, kolejne 

nieprzygotowanie może być ocenione oceną niedostateczną. 

13. Uczeń ma możliwość poprawiania ocen  ze sprawdzianów i prac klasowych. Ocenę z 

poprawy wpisujemy do dziennika, do klasyfikacji do średniej ważonej wliczamy zawsze 

ocenę wyższą. 

14. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, 

techniki, informatyki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 

zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz 

aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. Liczba stopni 

w tym obszarze nie może być mniejsza niż 3 i musi mieć znaczący wpływ przy ustalaniu 

oceny klasyfikacyjnej. 

15. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla 

mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 
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§ 30e. 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza (I i II półrocze). Termin zakończenia pierwszego 

półrocza ustala dyrektor szkoły biorąc pod uwagę liczbę tygodni oraz termin zimowych ferii 

szkolnych i podaje do wiadomości na posiedzeniu rady pedagogicznej w sierpniu. 

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w tym tygodniu 

miesiąca stycznia, który poprzedza tydzień, w którym rozpoczynają się w kraju ferie zimowe 

ogłoszone przez MEN na dany rok szkolny. 

3 Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli prowadzących 

poszczególne zajęcia edukacyjne. Są one ustalane z zastosowaniem średniej ważonej, która 

pełni funkcję pomocniczą. 

1) Ustala się jednolite wagi dla następujących obszarów obowiązujących dla 

przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, przyroda, 

biologia, chemia, geografia, fizyka, historia, zajęcia komputerowe – praca klasowa 

(PK) – waga 3, sprawdzian – waga 3, kartkówka – waga 2, sprawdzian diagnostyczny 

i dyrektorski – waga 2, praca domowa – waga 1 (dla j. polskiego – waga 2), 

samodzielna praca na lekcji – waga 2, pozostałe – waga 1; 

2) Każdy nauczyciel w swoim PO wskazuje obszary, które będą podlegały ocenianiu na 

jego przedmiocie zgodnie z wagami zapisanymi w  ust.3.p.1; 

3) Dla obszaru „odpowiedź ustna” wagę oceny ustalają zespoły przedmiotowe; 

4) Obszary aktywności i ich wagi dla przedmiotów artystycznych ustalają nauczyciele na 

zespołach przedmiotowych i umieszczają w swoim PO. Tam również zamieszczają 

informacje o trybie i zasadach poprawiania ocen rocznych; 

5) Do obliczenia średniej ważonej brane są wszystkie oceny z danego półrocza; 

6) Jeżeli ocena na koniec roku jest inna niż na półrocze, to oblicza się średnią ważoną z 

całego roku.  

4. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej. 

5. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

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

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

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

oddziałach klas I- III w przypadku: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 

zajęć; 

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

zajęć. 

7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej.  

8. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy 

programowo najwyższej; 
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2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w 

oddziale klas programowo niższych; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo 

najwyższej. 

9. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń 

zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 

10. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

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

promocję do oddziału klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

12. W oddziałach klas I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej są ocenami 

opisowymi. 

13. Roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne, począwszy od klas IV, ustala się w stopniach 

wg następującej skali: 

1) stopień celujący  - 6   średnia ważona przynajmniej 5,60; 

2) stopień bardzo dobry - 5    średnia ważona przynajmniej 4,75; 

3) stopień dobry  - 4    średnia ważona powyżej 3,8 (min.3,81); 

4) stopień dostateczny - 3    średnia ważona powyżej 2,8 (min. 2,81); 

5) stopień dopuszczający - 2     średnia ważona powyżej 1,9 (min. 1,91) ;    

6) stopień niedostateczny - 1     średnia ważona poniżej 1,9 . 

14. Stopnie, o których mowa w ust. 13 pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną 

oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 13 pkt 6. 

15. Nie później niż na dwa tygodnie przed klasyfikacją roczną, podczas zajęć z danego 

przedmiotu, nauczyciel informuje uczniów o przewidywanych dla nich ocenach z tych zajęć. 

Zapisuje ten fakt w temacie lekcji, a oceny wpisuje do dziennika elektronicznego. 

16. Uczeń ma prawo ubiegać się o uzyskanie wyższej o jeden stopień niż przewidywana 

roczna ocena klasyfikacyjna, jeżeli w wyniku średniej ważonej rocznej, obliczonej na dzień 

proponowanej oceny, otrzymał wynik 2,5 – do poprawy na ocenę dostateczną, 3,5 – do 

poprawy na ocenę dobrą, 4,5 – do poprawy na ocenę bardzo dobrą. 

1) Można ubiegać się o poprawę na ocenę celującą pod warunkiem uzyskania na dzień 

proponowania ocen rocznych średniej ważonej nie niższej niż 5,5; 

2) Każdy uczeń bez względu na wielkość średniej ważonej ma prawo do poprawy oceny 

niedostatecznej; 

3) Chęć poprawy na ocenę wyższą niż proponowana uczeń zgłasza nauczycielowi na 

następnej lekcji danego przedmiotu (po podaniu propozycji) na piśmie według załącznika 

nr 2; 

4) Zakres do poprawy oceny - cały rok; 

5) Do poprawy uczeń może przystąpić tylko raz, nie później niż na jeden dzień przed 

ustaleniem oceny rocznej i w czasie zajęć lekcyjnych; 

6) Inne szczegóły dotyczące poprawy oceny, a zależne od specyfiki przedmiotu, ustala 

nauczyciel w PO. 
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17. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia 

poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia 

dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia 

związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

18. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

19. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania 

kształcenia integracyjnego. 

20. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale klasy programowo wyższej, 

szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

21. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 

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

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata 

lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą 

pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

§ 30f. 

Ocenianie postępów uczniów dotychczasowego Gimnazjum 

(uchylony) 

 

§ 30g. 

Ocena zachowania w Szkole Podstawowej 

 

1. W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową. Przy jej formułowaniu należy 

uwzględnić następujące elementy. Uczeń: 

1) pracuje systematycznie i na miarę swoich możliwości; 

2) systematycznie i punktualnie uczęszcza na lekcję; 

3) rzetelnie wypełnia obowiązki ucznia; 

4) pamięta o kulturalnym odnoszeniu się do osób starszych, a także kolegów i koleżanek; 

5) chętnie wykonuje prace na rzecz szkoły i otoczenia; 

6) szanuje mienie społeczne, osobiste i otaczającą nas przyrodę; 

7) reprezentuje szkołę, klasę w środowisku; 

8) dba o higienę osobistą i przestrzega zasad bhp w szkole, na drodze, na wycieczce. 

2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii samego 

ucznia/samoocena zachowania/, opinii kolegów z klasy i opinii innych nauczycieli, wg 

szczegółowych zasad oceniania zachowania ujętych w PO Edukacji Wczesnoszkolnej. 
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3. W klasach IV-VIII ocena zachowania ucznia jest jednocześnie opinią szkoły o spełnianiu 

przez niego obowiązków szkolnych Jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i 

innych osób oraz zaangażowaniu społecznym ucznia. 

4. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania oparte jest na punktacji poszczególnych 

składowych oceny zachowania. Każdy z punktów poddanych ocenie ma szereg kryteriów, 

które oceniane są w skali od 0 do 2p. 

5. Uczeń zobowiązany jest spełniać następujące wymogi: 

Stosunek do obowiązków szkolnych 

1) Uczeń sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych: 

a) osiąga jak najlepsze wyniki w nauce – na miarę swoich możliwości; 

b) systematycznie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych; 

c) w pełni wykorzystuje czas przeznaczony na naukę podczas zajęć edukacyjnych 

(zachowanie na lekcji); 

d) punktualnie uczęszcza na zajęcia; 

e) usprawiedliwia każdą nieobecność w terminie do miesiąca od powrotu do szkoły; 

f) sumiennie wypełnia powierzone mu obowiązki, np. dyżury, zadania funkcje; 

g) podporządkowuje się poleceniom Samorządu Uczniowskiego i organizacji 

uczniowskich; 

h) podporządkowuje się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora i Rady Pedagogicznej; 

i) nosi schludny strój zgodnie z Regulaminem Szkoły i zmienia obuwie. 

2) Uczeń postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: 

a) wykazuje troskę o środowisko, w którym przebywa (teren klasy, szkoły oraz w czasie 

wyjść i wycieczek); 

b) dba o ład i porządek w szkole oraz jej mienie. 

3) Uczeń dba o honor i tradycje szkoły: 

a) systematycznie uczestniczy w Dniach Prezentacji; 

b) zna ceremoniał szkoły i przestrzega go; 

c) godnie reprezentuje szkołę na konkursach, zawodach i wycieczkach. 

Razem 28 pkt 

Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

1) Uczeń dba o piękno mowy ojczystej: 

a) wyraża się poprawnie językowo pod względem stylistycznym i gramatycznym, 

eliminując gwarę środowiskową, 

b) przeciwstawia się wulgaryzmom; 

2) Uczeń dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych osób: 

a) przeciwstawia się przejawom brutalności i przemocy fizycznej (bicie, popychanie), 

b) reaguje na zło stosownie do sytuacji (przemoc fizyczna i psychiczna), 

c) zachowuje się w sposób niezagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych,  

d) zachowuje się w świetlicy zgodnie z jej regulaminem, 

e) właściwie zachowuje się w czasie drogi do szkoły i podporządkowuje się poleceniom 

opiekuna (regulamin dowożenia), 

f) w czasie przerw na korytarzu zachowuje się zgodnie z Regulaminem Szkoły, 

g) zachowuje bezpieczeństwo w łazience; 
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3) Uczeń okazuje szacunek innym osobom: 

a) przestrzega zasad poszanowania godności osobistej wobec kolegów, 

b) przestrzega zasad tolerancji religijnej i toleruje indywidualność innych, 

c) okazuje szacunek nauczycielom, 

d) okazuje szacunek innym pracownikom szkoły i wszystkim osobom dorosłym. 

Razem 26 pkt 

Łączna suma punktów 54. 

6. Gradacja ocen spowodowana jest sumą punktów uzyskanych za otrzymane pochwały za +1 

punkt, za +3 punkty, za +5 punktów oraz nagany za -1 punkt, za -3 punkty i za -5 punktów. 

 

7. Pochwałę za +1p uczeń otrzymuje za: 

1) czynne uczestnictwo w imprezach szkolnych i klasowych; 

2) udział w zawodach sportowych i konkursach szkolnych; 

3) reprezentowanie szkoły w zawodach, konkursach pozaszkolnych; 

4) przynoszenie materiałów na gazetki klasowe, szkolne; 

5) wykonywanie innych niewielkich prac na rzecz szkoły, klasy lub środowiska, które nie 

wynikają z podstawowych obowiązków ucznia; 

6) czynne uczestnictwo w akcjach klasowych i szkolnych (np. 1 punkt za minimum 10 

baterii, 1 punkt za reklamówkę korków, 1 punkt za jednorazowe włączenie się do akcji 

„Gorączka złota”, Góra Grosza” i innych); 

7) 100 % frekwencję w danym miesiącu. 

 

7a. Pochwałę  za +3p uczeń otrzymuje za: 

1) wykonywanie scenografii, ozdób, pomocy, gazetki na rzecz klasy lub szkoły”; 

2) wielokrotne włączanie się w akcję klasową lub szkolną typu „Góra Grosza”, Szlachetna 

paczka” i inne (np. przyniesienie więcej niż 10 baterii, więcej niż 1 reklamówkę korków). 

 

8. Pochwałę za +5p uczeń  otrzymuje za:  

1) zdobycie medalowego miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatu; 

2) zdobycie punktowanego miejsca (I – VIII) na zawodach sportowych na szczeblu 

rejonu, województwa lub kraju; 

3) zdobycie I, II, lub III miejsca w konkursie wiedzy lub innym konkursie (np. konkurs 

plastyczny, konkurs piosenki, konkurs recytatorski) na szczeblu gminnym lub 

powiatowym; 

4) zdobycie I, II, III, IV, V lub VI miejsca w wymienionych wyżej konkursach na 

szczeblu rejonu, województwa lub kraju; 

5) opracowanie scenariusza imprezy szkolnej lub klasowej; 

6) wykonanie prezentacji multimedialnej; 

7) aktywną pracę w samorządzie klasowym lub szkolnym. 

 

9. Naganę za – 1p uczeń otrzymuje za: 

1) nieposłuszeństwo wobec nauczycieli lub innych pracowników szkoły; 

2) niestosowanie się do zarządzeń dyrektora, rady pedagogicznej, samorządu 

uczniowskiego oraz innych organizacji działających w szkole; 
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3) niewywiązywanie się z przyjętych przez siebie zadań; 

4) niezmienianie obuwia; 

5) niewłaściwe zachowanie na terenie szkoły lub poza szkołą. 

 

9a. Naganę za -3p uczeń otrzymuje za: 

1) arogancję i nieposłuszeństwo wobec nauczycieli lub innych pracowników szkoły; 

2) zachowanie uniemożliwiające innym uczniom wykorzystanie czasu przeznaczonego 

na naukę, tj. czasu lekcji; 

3) opuszczenie terenu szkoły bez zezwolenia nauczyciela (ucieczka z zajęć, również ze 

świetlicy); 

4) wagarowanie (za każdą godzinę lub dzień); 

5) próbę oszustwa lub oszustwo (np. plagiat pracy pisemnej, nieoddanie telefonu na 

sprawdzianie); 

6) świadome niereagowanie na niewłaściwe lub chuligańskie zachowania. 

 

10. Naganę  za – 5p uczeń otrzymuje za: 

1) dewastowanie sprzętu lub mienia szkoły; 

2) próbę niszczenia lub fałszowania dokumentacji szkoły; 

3) kradzież; 

4) udział w bójce; 

5) spożywanie alkoholu; 

6) palenie papierosów (e-papierosów); 

7) posiadanie lub używanie środków odurzających; 

8) narkotyzowanie się; 

9) używanie wulgaryzmów; 

10) zachowanie naruszające godność innego człowieka. 

 

11. W wyniku kalkulacji można uzyskać następujące oceny zachowania: 

1) Wzorowe – 55p i więcej, ale z obowiązujących wymogów uczeń uzyskuje nie mniej 

niż 50p i w dzienniku nie ma nagany na czerwono za – 5 punktów; 

2) Bardzo dobre – 46p – 54p; 

3) Dobre – 37p – 45p; 

4) Poprawne – 28p – 36p; 

5) Nieodpowiednie – 27p i mniej; 

6) Naganne– mieści się w punktacji zachowania nieodpowiedniego i ma wpisane 

przynajmniej 3 nagany za – 5 punktów.  

Powyższa punktacja ma pomóc wychowawcy w ustaleniu oceny zachowania ucznia. 

12. Każdy uczeń na 1 tydzień przed ustaleniem oceny zachowania, śródrocznej i rocznej 

zobowiązany jest przedstawić krótką samoocenę w formie odpowiedzi na pytanie: „Co 

zrobiłeś(aś) na rzecz klasy, szkoły i środowiska?” 

13. Nauczyciele zobowiązani są wpisywać pochwały lub nagany otrzymane przez ucznia do 

dziennika elektronicznego. 

14. Nie później niż 3 dni przed ustalaniem oceny zachowania, wychowawca zobowiązany jest 

zasięgnąć opinii ocenianego ucznia o jego zachowaniu, zasięgnąć opinii uczniów danej klasy 

o zachowaniu klasy i poszczególnych uczniach i zapisać ten fakt w temacie godziny 
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z wychowawcą „Zasięgnięcie opinii uczniów na temat proponowanych przez wychowawcę 

ocen zachowania”. Wychowawca zobowiązany jest również, nie później niż 3 dni przed 

ustaleniem oceny, zasięgnąć opinii Klasowego Zespołu Nauczycieli podczas posiedzenia 

zespołu. 

15. W przypadku przewidywanej oceny zachowania nieodpowiedniej lub nagannej, do 

klasyfikacji rocznej wychowawca, nie później niż na 2 tygodnie przed klasyfikacją na piśmie, 

przekazuje tę informację rodzicom ucznia. Rodzic potwierdza przyjęcie do wiadomości 

podpisem opatrzonym datą (załącznik nr 4).  

16. W przypadku ustalenia oceny nieodpowiedniej lub nagannej do klasyfikacji rocznej, 

wychowawca niezwłocznie – przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej na 

piśmie, przekazuje informację rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia. Rodzice lub prawni 

opiekunowie potwierdzają przyjęcie do wiadomości podpisem opatrzonym datą (załącznik 

nr 5). 

17. Ocena zachowania ustalana jest nie później niż 2 dni przed klasyfikacją. 

18. Wychowawca wypełnia kartę Dla wychowawcy (załącznik nr 6) i po ustaleniu oceny 

zachowania składa do dyrektora, a ksero przechowuje w teczce Zespołu Klasowego. 

 

§ 30h. 

Ocena zachowania w dotychczasowym Gimnazjum 

(uchylony) 

 

 

§ 30i. 

Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych 

 

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

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 

2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

4. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami i uczniem, nie może przekroczyć 5 dni od 

dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

5. W skład komisji, wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący 

komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący 

komisji, 
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b) wychowawca oddziału, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 

oddziale, 

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

e) przedstawiciel rady rodziców, 

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole, 

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. 

Dyrektor szkoły powołuje wtedy w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie 

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

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków 

komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania sprawdzające, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

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

10. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu 

poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna. 

 

§ 30j. 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

1. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych nie 

otrzymuje promocji do oddziału klasy następnej lub nie kończy szkoły podstawowej. 

2. Uczeń powtarza ostatni oddział klasy szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, 

w którym powtarza oddział klasy do sprawdzianu. 
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3. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasie ósmej wyższe od oceny 

niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej z 

zastrzeżeniem ust. 6. 

4. 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 odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja. 

5. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców (na piśmie) o zagrożeniu 

nieklasyfikowaniem na miesiąc przed wystawieniem ocen. 

6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

7. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

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

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, 

plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala 

się dla niego oceny z zachowania. 

10. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć komputerowych i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza  w formie 

pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

13. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami. 

14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

15. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą 

lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja, w skład 

której wchodzą: 

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

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin. 

16. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia. 

17. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń 

może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia. 
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18. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

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

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

20. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" lub 

„nieklasyfikowana”. 

21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku 

egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną). 

22. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

§ 30k.  

Egzamin poprawkowy 

 

1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego rodziców. 

Dyrektor wyznacza termin egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych i informuje o nim rodzica/ prawnego opiekuna. Do 

informacji (załącznik nr 7) dołącza się zagadnienia na egzamin, a rodzic lub prawny opiekun 

potwierdza termin i odbiór zagadnień własnoręcznym podpisem. Jeden egzemplarz pozostaje 

w dokumentacji szkoły, drugi otrzymuje rodzic/ prawny opiekun. W przypadku niezgłoszenia 

się po wyżej wymienione dokumenty, wysyła się je pocztą listem poleconym. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, zajęć technicznych, 

techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

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

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 
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przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

7. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

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

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

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

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

programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy. 

10. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć z 

języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pod warunkiem, 

że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 

11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

 

§ 30l. 

Promowanie 

 

1. Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału 

klasy programowo wyższej. 

2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na 

wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna 

możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I- III. Decyzja 

rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku 

szkolnym lub stanem zdrowia ucznia. 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I-II do oddziału klasy programowo wyższej 

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

w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch 

klas. 

4. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy 

następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 
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5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 

6. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 

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

promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

1) Uczeń otrzymuje nagrodę za 100% frekwencję, jeżeli suma pojedynczych opuszczonych 

godzin w ciągu półrocza nie przekracza 4-dla klas I-III, 5-dla klas IV-VI, 7-dla klas VII-

VIII”; 

2) Uczniowie wyróżniający się w nauce, którzy otrzymali średnią  przynajmniej 4,5 

otrzymują nagrodę książkową z wpisem o następującej treści: „Nagroda dla 

ucznia….klasy… 

- za dobre wyniki (średnia ocen 4,5 – 4,74) 

- za bardzo dobre wyniki (średnia ocen 4,75 – 5,49) 

- za celujące wyniki (średnia ocen 5,5 – 6,00) w nauce i …………..zachowanie; 

3) W szkole przewiduje się też nagrody za najwyższą średnią ocen, najwyższy średni wynik 

egzaminu po klasie VIII (nie niższy niż 90%), najwyższe indywidualne osiągnięcie 

sportowe, dyplomy sportowca, a dla uczniów kończących szkołę podstawową – nagrodę za 

wieloletnią (minimum trzyletnią) wyróżniającą pracę społeczną na rzecz klasy, szkoły czy 

organizacji uczniowskiej; 

4) Rodzice absolwentów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce (przynajmniej 5,00 i 

bardzo dobre zachowanie) otrzymują listy gratulacyjne, przewiduje się też wręczanie 

podziękowań rodzicom, którzy wykazali się znaczącą współpracą z wychowawcą lub 

innymi członkami RP na rzecz szkoły. 

7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

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

ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

9. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po 

ocenie zachowania. 

10. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału 

klasy. 

11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym 

w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka —), 

bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 

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

ocenę ustalona jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli 

ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby 

całkowitej w górę. 

13. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjne oraz 

przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 
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14. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 13 powtarza ostatni oddział 

klasy.  

 

§ 30ł.  

Egzamin ósmoklasisty 

 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w 

jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania. 

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: 

1) język polski; 

2) matematykę; 

3) język obcy nowożytny; 

4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub 

historia. 

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

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 

niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 

ósmoklasisty. 

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

niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.  

6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: 

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo 

2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do 

egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest 

uczniem. 

7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie 

dodatkowym. 

8. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora 

szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami 

ucznia. 

9. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. 

 

§ 30 m 

Projekt edukacyjny oddziałów klas gimnazjum 

(uchylony) 

§ 30n. 

Egzamin gimnazjalny 

(uchylony) 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 31. 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Zasady prowadzenia przez szkoły gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne 

przepisy. 


