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STATUT PUBLICZNEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM 

                                               
 
                                                       (Zmiany 27.10.2015) 
                                              

 
I. Nazwa szkoły 

 
§ 1 

 
1. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim jest szkołą  
prowadzoną przez Gminę Dobrzeń Wielki. 
2. Szkoła mieści się  w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Kościelnej 3. 
 

§ 2 
 

1. Szkoła używa pieczęci podłużnej z napisem: „Publiczna Szkoła Podstawowa  
z Oddziałami Sportowymi 46 –081 Dobrzeń Wielki , ul. Kościelna 3, tel. 46 95 441,  
NIP: 991-01-99-902” oraz okrągłej z napisem: ”Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim”. 

 
II. Inne informacje o szkole: 

 
§  3 

 
1. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole jest zgodny z przepisami w sprawie ramowych  
       planów nauczania i wynosi 6 lat. 
2. W szkole prowadzona jest świetlica i biblioteka szkolna. 
3. Uczniowie i pracownicy szkoły mogą korzystać (za odpłatnością) ze stołówki 

międzyszkolnej w Dobrzeniu Wielkim. 
 

 
III. Cele i zadania szkoły 

 
 § 4 

 
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach 
wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 

1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa  
ukończenia szkoły, 

2. kształtuje więź z krajem ojczystym i świadomość obywatelską, szacunek dla 
polskiego dziedzictwa kulturowego, 

3. kształtuje szacunek dla własnego państwa, 
4. rozwija szacunek dla dobra wspólnego i postaw prospołecznych, 
5. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad  

określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, 
6. umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, językowej, regionalnej               

i religijnej, 
7. przygotowuje do samodzielnego poszukiwania  potrzebnych informacji i materiałów, 
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8. przygotowuje do odbioru informacji  rozpowszechnianych przez media, do 
świadomego  i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji 
(telewizji, komputerów, prasy, internetu itp.) oraz zabezpiecza przed treściami, które 
mogłyby mieć szkodliwy wpływ na rozwój ucznia ( np. wyposaża szkolne komputery 
w programy blokujące określone strony internetowe ) 

9. upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz kształtuje właściwe 
postawy wobec problemu ochrony środowiska naturalnego, 

10. ujawnia zainteresowania, możliwości i potrzeby uczniów po to, aby wyznaczać 
stosowne dla nich cele, dobierać treści i materiały, projektować odpowiednie 
działania gwarantujące skuteczność edukacji, 

11. uczy istnienia w kulturze, tak by stawała się wewnętrzną i osobistą własnością 
dziecka, 

12. respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania 
wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka oraz 
Konwencji o Prawach Dziecka przyj. przez  Zgromadzenie Ogólne ONZ 
dn.20.11.1989 r. 

13. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio  do ich potrzeb oraz możliwości szkoły, 
14. promuje wśród wychowanków zdrowy tryb życia bez uzależnień. 
15. umożliwia osiągnięcie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie,     

za pomocą specjalnych metod, 
16. udziela uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej, 
17. organizuje w miarę potrzeb i możliwości  klasy ( oddziały ) integracyjne, sportowe,   

z językiem mniejszości narodowej. 
 

§  5 
 

Zadania wymienione w $ 4 ust. 1 –14 szkoła realizuje m. in. poprzez: 
1. umożliwianie rozwijania  i utrwalania zainteresowań z uwzględnieniem 

indywidualnych uzdolnień uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
2. rozbudzanie dociekliwości intelektualnej kształtującej zainteresowania naukowe, 

czytelnicze  i kulturalne, 
3. zachęcanie do poszukiwania korzeni naszej kultury, 
4. umożliwienie zrozumienia sensu obowiązujących zasad, nakazów i zakazów, 
5. stwarzanie warunków do oceniania własnych zachowań, uczuć, postaw                     

i umiejętności wynikających z doświadczeń związanych z uczestnictwem w życiu 
środowiska  i w kulturze, 

6. integrowanie różnych doświadczeń kulturowych, 
7. pobudzanie postaw kreatywnych ucznia w procesie zdobywania umiejętności                

i gromadzenia wiedzy, 
8. przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego 

uczestnictwa w życiu publicznym, 
9. organizowanie różnorodnych wydarzeń (spotkań, uroczystości, inscenizacji, 

wycieczek) wyzwalających przeżycia związane z obchodzeniem świąt 
państwowych oraz ważnych dla kraju rocznic, 

10. zapoznanie uczniów z symbolami, zasadami i instytucjami, które posiadają istotne 
znaczenie dla funkcjonowania narodu i państwa polskiego 

11. doskonalenie kompetencji komunikacyjnej, tzn. umiejętności mówienia, słuchania, 
czytania, odbioru różnorodnych tekstów kultury, 

12. wprowadzenie do samodzielnego posługiwania się narzędziami medialnymi, 
13. realizowanie programów innowacyjnych,  autorskich 
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14. umożliwianie uczniom szczególnie uzdolnionym ukończenia szkoły w skróconym 
czasie lub wyrażenie zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program 
nauki. 

15. udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej: 
1) opracowując indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne ( IPET ), oraz 

karty pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kierując uczniów na badania 
psychologiczne i pedagogiczne do poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

2) kierując uczniów na badania i konsultacje specjalistyczne do właściwych 
placówek i instytucji, 

3) umożliwiając uczniom udział w zajęciach specjalistycznych na terenie szkoły 
zgodnie z zaleceniami zespołów powoływanych w szkole oraz poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, 

a) indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w kl. I – III, 
b) zespoły korekcyjno – kompensacyjne w kl. I – III, 
c) zajęcia indywidualne dla uczniów w kl. IV – VI, 
d) zespoły wyrównawcze z języka polskiego i matematyki w kl. IV– VI, 
e) zajęcia logopedyczne, 
f) zajęcia socjoterapeutyczne, 
g) zajęcia rewalidacyjne 

4) dostosowując wymagania do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów 
5) organizując pomoc koleżeńską, 

 
16. organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi - tworząc klasy ( oddziały ) 

integracyjne, 
17. organizowanie opieki nad uczniami chorymi – poprzez nauczanie indywidualne         

w domu ucznia, a w uzasadnionych przypadkach na terenie szkoły, 
18. organizowanie gimnastyki  korekcyjno – kompensacyjnej w szkole, 
19. organizowanie zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego, 
20. organizowanie nauczania II języka obcego na zajęciach nadobowiązkowych, 
21. organizowanie nauczania języka mniejszości narodowej, 
22. prawidłowo prowadzoną preorientację zawodową, 
23. działalność świetlicy szkolnej i biblioteki szkolnej, 
24. organizację i stałą opiekę nad Izbą Regionalną w szkole, 
25. organizowanie nauki religii/etyki w szkole oraz umożliwianie uczniom udziału                      

w rekolekcjach wielkopostnych, 
26. działalność Rzecznika Praw Ucznia. 
27. aktywną działalność samorządu uczniowskiego, 
28. wyjazdy do kina, teatru i filharmonii, muzeum, placówek naukowych i in. 
29. coroczny udział w akcji „Sprzątanie Świata”, 
30. realizację programów dotyczących wychowania zdrowotnego i programów 

zalecanych przez kuratorium, 
31. organizowanie imprez środowiskowych i festynów sportowych, 
32. udział uczniów w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych. 
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IV. Formy opieki i pomocy uczniom 
 

 § 6 
 

1.     Zadania opiekuńcze szkoła realizuje odpowiednio do wieku ucznia i potrzeb   
        środowiskowych   z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa 
        i higieny oraz posiadanych środków finansowych. 
2.   Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych  
        i pozalekcyjnych określa rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 r. ( z późniejszymi  
        zmianami ) w sprawie bezpieczeństwa i higieny  w publicznych i niepublicznych  
        szkołach i placówkach. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki,  
        wychowania i opieki  objęto  budynek i teren szkolny nadzorem kamer CCTV. 
3.  Opiekę nad uczniami w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel  
       prowadzący zajęcia: 

1) kontroluje miejsce, gdzie przeprowadzi zajęcia, 
2) sprawdza obecność ucznia na każdej lekcji oraz reaguje na nagłe „zniknięcie” 

ucznia ze szkoły, 
3) ogranicza dostęp  do treści, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na rozwój 

ucznia,  
4) opiekunowie pracowni ( przyrodniczej, informatycznej, technicznej) oraz 

nauczyciele wychowania fizycznego opracowują regulaminy i każdorazowo na 
początku roku szkolnego zapoznają z nimi uczniów. 

4.   Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej prowadzi wychowawca 
        świetlicy lub nauczyciel zastępujący go. Przy trzech oddziałach może być utworzone 
       stanowisko kierownika świetlicy. 
5.  W trakcie wycieczek szkolnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada kierownik 
       wycieczki tj. nauczyciel powołany do pełnienia tej funkcji oraz inne osoby pełnoletnie,  
       które zostały zapoznane z kryteriami opieki nad uczniami i podpisały odpowiednie  
       oświadczenie   w karcie wycieczki. 
6. Zasady opieki nad grupami uczniowskimi oraz zasady organizowania wyjazdów 
      turystycznych określają:  rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 r. (Dz. U. Nr. 6  
      poz 69 ), rozporządzenie MENiS z dnia 08.11.2001 r. (Dz. U. Nr. 135 poz 1516 )   
      oraz zarządzenie MEN   z dnia 29. 09. 1997 r.(Dz. U. MEN 1997/9/40): 

1) jeden opiekun na 30 uczniów, jeżeli grupa nie wyjeżdża poza Dobrzeń Wielki       
i nie korzysta z publicznych środków lokomocji, 

2) jeden opiekun na 15 uczniów, jeśli grupa wyjeżdża poza Dobrzeń Wielki, 
3) jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej      

lub jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, 
4) grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekraczać 10 osób, 
5) kierownik wycieczki obowiązany jest posiadać przy sobie kartę wycieczki       

oraz imienny spis uczestników wycieczki, 
6) nauczyciel prowadzący uczniów na imprezę pozaszkolną ( wyjście do kina, 

teatru, na zawody sportowe itp.) powinien posiadać listę obecności uczniów, 
7) nauczyciel może zezwolić na kąpiel tylko w grupach do 15 osób i wyłącznie       

na kąpieliskach strzeżonych, po zgłoszeniu grupy ratownikowi, 
8) obowiązkiem każdego kierownika (opiekuna) wycieczki (grupy uczniów) jest 

liczenie uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu i po 
przybyciu do punktu docelowego,  

9) nie wolno organizować wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi, 
10) miejscem wyjścia na wycieczkę jest szkoła i miejscem powrotu też szkoła. 

7. W czasie przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel 
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       dyżurujący zgodnie z grafikiem dyżurów wywieszonym w pokoju nauczycielskim. 
8. Zasady organizacyjno – porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich  określa  
     „Regulamin nauczyciela dyżurnego”: 

1) powinien bezwzględnie przebywać w wyznaczonym miejscu i czasie, 
2) czuwać nad zachowaniem uczniów podczas przerw i reagować na wszelki 

przejawy niewłaściwego zachowania uczniów,  
3) kontrolować sposób zachowania się w miejscach wspólnej użyteczności 

(korytarz, sklepik, szatnia, ubikacja, podwórko), 
4) dyżurujący przy wejściu do szkoły powinien kontrolować wyjścia ucznia poza 

obręb szkoły i czuwać nad zachowaniem uczniów przed szkołą, 
5) w razie zagrożenia pożarem stosować się do odpowiednich instrukcji                   

w kierowaniu młodzieżą, 
6) nauczyciel dyżurny odpowiedzialny jest za porządek i czystość na korytarzu,      

w umywalniach i ubikacjach dziecięcych – wyznacza ucznia do pozbierania 
śmieci po przerwie. 

9. Nauczyciel dyżurujący przyjmuje całą odpowiedzialność za stan urządzeń szkolnych,  
       ład i bezpieczeństwo dzieci, czystość na wyznaczonym miejscu i w określonym czasie  
        dyżuru 
10.   Jeśli uczeń ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, obowiązkiem nauczyciela jest: 

1) udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu, 
2) przekazać go pod opiekę pielęgniarki i lekarza w pobliskim Ośrodku Zdrowia, 
3) powiadomić rodziców o zaistniałym wypadku. 

11.    Szkoła sprawuje szczególną opiekę nad: 
             1)   uczniami poprzez: 

a) rozpoznanie środowiska domowego uczniów, 
b) powoływanie zespołów do opracowywania planów działań wspierających oraz 

kart indywidualnych potrzeb uczniów,   
c) kierowanie na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów mających 

kłopoty w nauce, nieprzystosowanych społecznie, niedojrzałych emocjonalnie, 
sprawiających problemy wychowawcze itp. 

d) współpracę z lekarzem szkolnym, higienistką, stomatologiem, 
e) kierowanie uczniów do zespołów korekcyjno – kompensacyjnych i na zajęcia 

gimnastyki korekcyjnej, 
f) wnioskowanie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej o dostosowanie wymagań  
      programowych uczniom, w stosunku do których Poradnia Psychologiczno –  
      Pedagogiczna wydała takie zalecenie, 
g) wnioskowanie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej o utworzenie oddziału 

(klasy) integracyjnego, jeśli istnieje taka potrzeba (3 do 5 uczniów 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w jednym 
przedziale wiekowym), 

h) wnioskowanie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej o utworzenie klasy 
(oddziału) sportowej, jeśli istnieje taka potrzeba i możliwość (co najmniej 20 
uczniów w klasie [oddziale] w jednym przedziale wiekowym, 

i) wnioskowanie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej o przyznanie uczniom 
stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 

j) umożliwienie uczniom naukę języka mniejszości narodowej. 
 

2) uczniami, którzy z różnych powodów potrzebują szczególnej opieki poprzez: 
a) umawianie ich na rozmowę z psychologiem szkolnym lub psychologiem   

   w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  
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b) umożliwienie im uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych prowadzonych na 
terenie szkoły lub przez  poradnię, 

c) zwolnienie ze składek na ubezpieczenie i Radę Rodziców, 
d) umożliwienie bezpłatnego korzystania z dożywiania i świetlicy szkolnej, 
e) występowanie za pośrednictwem zespołu wychowawczego do Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej o zapomogę jednorazową lub stałą bądź 
sfinansowanie kosztów obiadów w stołówce międzyszkolnej, 

f) pomoc w organizowaniu wyjazdów dzieci z rodzin patologicznych na kolonie  
i półkolonie ze środków tzw. funduszu alkoholowego. 

g) na wniosek Rady Pedagogicznej powiadomienie Policji o sytuacji                         
rodzinnej dziecka (maltretowanie, bicie) z prośbą o interwencję, 

h) pośredniczenie w szukaniu przez jednego z rodziców lub prawnych opiekunów 
pomocy w znalezieniu wyjścia z trudnej sytuacji rodzinnej (poinformowanie, 
do jakiej organizacji  mogą się zgłosić), 

       i)   w razie klęski żywiołowej (np. powódź), szkoła przy współudziale władz 
gminy może zorganizować zbiórkę darów, wydawanie posiłków oraz udzielić 
pomoc niezbędną w zależności od potrzeb poszkodowanych rodzin, szkoła 
także otoczy niezbędną opieką pedagogiczną oraz psychologiczną dzieci,        
u których przeżyty dramat związany np. z  powodzią wywołał zaburzenia 
emocjonalne, 

k) pośredniczenie w załatwieniu dopłaty ze środków finansowych gminy do 
podręczników szkolnych dzieci z najuboższych rodzin. 

 
 § 7 

 
1.   Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu   
      z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej wychowawcą. 
2.   Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest,  
      by  wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania, szczególnie w klasach  
      I – III. 
3.   Przy utworzeniu w szkole oddziału integracyjnego umożliwia się zatrudnienie nauczyciela  
      wspomagającego posiadającego specjalne przygotowanie pedagogiczne  
4.   Rodzice za pośrednictwem Rady Rodziców i uczniowie za pośrednictwem Samorządu               

Szkolnego mogą występować do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o zmianę 
nauczyciela przedmiotu i nauczyciela wychowawcy, 

 1) wniosek powinien zawierać powody skłaniające do takiej zmiany i być złożonym nie 
później  niż 4 tygodnie przed końcem semestru czy roku szkolnego, 

 2) powodem zmiany wychowawcy klasy może być niewywiązywanie się z zadań 
wychowawcy  zawartych w $ 42 Statutu Szkoły, 

 3) powodem zmiany nauczyciela przedmiotu może być niewywiązywanie się  z zadań 
nauczycieli wyszczególnionych w $ 41 Statutu Szkoły, 

 4) dyrektor po wysłuchaniu nauczyciela, którego dotyczył wniosek rodziców „trójki 
klasowej” występujących z wnioskiem lub samorządu klasowego klasy, której dotyczył 
wniosek, ma obowiązek zająć stanowisko w ciągu 2 tygodni od daty złożenia wniosku. 
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Rozdział  IVa 
 

§ 7a 
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole 

 
1.  W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla uczniów, rodziców  i 
nauczycieli. 
2.  Pomoc psychologiczno –pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu           
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 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 zaburzeń komunikacji językowej, 
7)  z choroby przewlekłej, 
8)  z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 
9)  z niepowodzeń edukacyjnych, a  ponadto 
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. 

 
3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów                     
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 
zwiększania efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów. 

 
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej  w szkole jest dobrowolne                
i nieodpłatne. 

 
5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 
6. Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 
2) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

zwanymi dalej „poradniami”, 
3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, 
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 
7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest udzielana z inicjatywy:  

1) rodziców ucznia; 
2) ucznia; 
3) dyrektora szkoły, 
4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem, 
5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej, 
6) poradni, 
7) asystenta edukacji romskiej, 
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8) pomocy nauczyciela, 
9) pracownika socjalnego,  
10) asystenta rodziny,  
11) kuratora sądowego. 

 
8. Wnioski ustne przedkłada się wychowawcy klasy. W przypadku wniosku z instytucji 
zewnętrznych wnioski lub prośby można kierować do sekretariatu szkoły.  

 
9. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego 
nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem. Polega ona w szczególności na: 

1)  dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia   
      i jego potrzeb; 
2)  rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki 
       nauczania  i sprawdzania wiadomości, 
3)  dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia 
4)  dostosowaniu warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia; 
5)  umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego 
     wyposażenia i środków dydaktycznych; 
6)  różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych 
 

10. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest również w formach 
zorganizowanych. Są to: 
 

          1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 
 
adresaci Uczniowie przejawiający trudności w nauce, w szczególności w spełnieniu wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 
danego etapu edukacyjnego  

zadania Pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego 

podstawa udzielania Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, 
rodzica 

prowadzący  Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 
prowadzonych zajęć 

czas trwania 
jednostki zajęć 

45 minut 

liczba uczestników maksimum 8 osób 
okres udzielania ppp zgodnie z decyzją dyrektora 
  

 
            2) zajęcia rozwijające uzdolnienia 
 
adresaci Uczniowie szczególnie uzdolnieni 
zadania Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów. 
podstawa udzielania Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, 

rodzica, opinii PPP o szczególnych uzdolnieniach 
prowadzący  Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 

prowadzonych zajęć 
czas trwania 
jednostki zajęć 

45 minut 

liczba uczestników maksimum 8 osób 
okres udzielania ppp zgodnie z decyzją dyrektora 
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3) zajęcia logopedyczne 
 

adresaci Dzieci i uczniowie z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji 
językowej oraz utrudniają naukę 

zadania Prowadzenie terapii logopedycznej 
podstawa udzielania Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek rodzica, 

opinii PPP lub orzeczenia 
prowadzący  Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje w zakresie terapii logopedycznej 
czas trwania 
jednostki zajęć 

45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie 
krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego 
tygodniowego czasu tych zajęć 

liczba uczestników maksimum 4 osoby 
okres udzielania ppp zgodnie z decyzją dyrektora 

 
       4) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (w miarę posiadanych środków) 
 
adresaci dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się 
zadania Do zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej kształcenia lub złagodzenia albo 
wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia 
ucznia daną formą pomocy psychologiczno -pedagogicznej. 

podstawa udzielania Opinia/orzeczenie poradni psychologiczno –pedagogicznej, opinia szkolnego 
specjalisty 

prowadzący  Specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć 
czas trwania 
jednostki zajęć 

45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie 
krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego 
tygodniowego czasu tych zajęć 

liczba uczestników maksimum 5 osób 
okres udzielania ppp Zgodnie z decyzją dyrektora i zgodnie ze wskazaniami w opinii 

 
5) zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne oraz inne o charakterze terapeutycznym  

        (w miarę posiadanych środków) 
 
adresaci Uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne 
zadania Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego 
podstawa udzielania Opinia/orzeczenie poradni psychologiczno –pedagogicznej, opinia szkolnego 

specjalisty 
prowadzący  Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 

prowadzonych zajęć 
czas trwania 
jednostki zajęć 

45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie 
krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego 
tygodniowego czasu tych zajęć 

liczba uczestników maksimum 10 osób 
okres udzielania ppp zgodnie z decyzją dyrektora, 

 
 

11. Inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, to: 
1)  porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez pedagoga                

i psychologa szkolnego w godzinach ich pracy. 
 2)  porady i konsultacje dla rodziców – udzielane i prowadzone przez pedagoga                    

i psychologa szkolnego, po wcześniejszym umówieniu się oraz wywiadówki                 
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i konsultacje prowadzone przez wychowawców,  nauczycieli i specjalistów 
szkolnych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. 

 3) indywidualne konsultacje z wychowawcą klasy - po wcześniejszym umówieniu się. 
 4) warsztaty i szkolenia dla rodziców. W przypadku warsztatów organizowanych dla   

rodziców danego oddziału informację przekazuje wychowawca. 
 5) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie  z planem 

nadzoru pedagogicznego. 
 

12. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów         
z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń 
poradni psychologiczno-pedagogicznych.  

1) W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca klasy lub 
nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do dyrektora szkoły o objęcie 
ucznia opieką Zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej              
o którym mowa w § 7c ust.6 statutu. 

2) W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami                  
i   uzdolnieniami uczniów. 

3) Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych  
  przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na 
indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 
4) Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju  
  uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są 
  specjalną opieką nauczyciela. 

13. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia 
specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie. 

 
 

§ 7b 
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów z orzeczeniami 

 
1.Niniejszy paragraf określa zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno –
pedagogicznej uczniom: 

 
1)  niepełnosprawnym: niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym,                              

z niepełnosprawnością ruchową z tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną        
w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem w tym z zespołem 
Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zwanych dalej „uczniami 
niepełnosprawnymi”,  

2)  niedostosowanym społecznie,  
3) zagrożonym niedostosowaniem społecznym - wymagającym stosowania specjalnej 

organizacji i metod pracy. 
4) posiadającym orzeczenie o potrzebnie indywidualnego nauczania, którym stan zdrowia 

uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do szkoły. 
 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a także okres ich udzielania oraz wymiar 
godzin, w których te formy będą udzielane, jest zadaniem zespołu powoływanego corocznie 
przez dyrektora szkoły. 
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3. W skład zespołu wchodzą:  pedagog szkolny jako przewodniczący Zespołu, wychowawca 
klasy jako członek oraz nauczyciele specjaliści zatrudnieni w szkole. 

 
4. Dla uczniów o których mowa w ust.1 pkt.1  Zespół opracowuje Indywidualny Program 
Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET)  na okres wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 
specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

 
5. Zespół zbiera się niezwłocznie po wpłynięciu orzeczenia do szkoły i w ciągu 30 dni 
opracowuje IPET. 

 
6. Zespół opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) 
na podstawie informacji zawartych w orzeczeniu oraz innych źródeł informacji (np. wywiad   
z rodzicami, obserwacja ucznia, udostępnione przez rodziców wyniki badań lekarskich i 
zaświadczeń). 

 
7. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny ( IPET) zawiera: 

      1)  zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania  
      do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  
      psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu  

        oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów  
        w szkołach publicznych; 

      2)  rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących   
      zajęcia z uczniem, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe    
      i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, z tym, że w przypadku: 
           a)  ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, 
           b)  ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze  
           resocjalizacyjnym, 
           c)  ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań 
           o charakterze socjoterapeutycznym; 
     3) formy pracy z uczniem, prowadzących zajęcia z uczniem oraz termin  poszczególnych  
     form pomocy; 
     4) okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz 
     5)  wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone    
     przez dyrektora szkoły, zgodnie z przepisami; 
     6) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współpracy z nimi; 
     7) zakres współdziałania z  poradniami psychologiczno – pedagogicznymi , w tym  
     poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami  
     pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci; 
     8)  zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia  
    odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz    
    możliwości psychofizyczne ucznia 

 
8.  O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –
pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane 
zawiadamia się rodziców w formie pisemnej.  Informacje przekazuje się na spotkaniu z 
przewodniczącym Zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
(pedagogiem szkolnym) lub wychowawcą klasy, zaś rodzic potwierdza otrzymanie informacji  
we właściwym miejscu w IPET. 

 
9. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program 
Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do 
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zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili obserwacje z zapisem 
postępu w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań 
(zapisy w dziennikach, w zeszycie ucznia). 

 
10. Zespół dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny 
poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno 
– pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu. 
Oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności 
od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnią 
specjalistyczną.  
 
11. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i 
modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny, o której mowa w ust.10. Dyrektor szkoły 
zawiadamia rodziców ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości 
uczestniczenia w nim. 

 
12. W spotkaniach Zespołu mogą także uczestniczyć: 

1) na wniosek dyrektora szkoły przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
w tym poradni specjalistycznej, 

2) na wniosek lub za zgodą rodzica mogą uczestniczyć inne osoby, w szczególności 
lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. 

 
13.  IPET przechowuje przewodniczący Zespołu. 

 
14. Rodzice ucznia otrzymują na ich pisemny wniosek kopię programu. 

 
15. Jeśli w szkole kształceniem specjalnym objęci są uczniowie posiadający orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym Zespół Aspergera, 
lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo: 

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub 

2) w przypadku klas I – III szkoły podstawowej – asystenta, o którym mowa w art.7 ust. 
1e ustawy o systemie oświaty, lub 

3) pomoc nauczyciela - z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu     
o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 
16. Jeśli w szkole kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie           
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione                               
w ust.15 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem 
społecznym, za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo: 

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 klas I – III szkoły podstawowej – asystenta, o którym mowa w art. 7 
ust. 1e ustawy o systemie oświaty, lub 

3) pomoc nauczyciela - z uwzględnieniem realizacji zawartych w orzeczeniu                          
o potrzebie kształcenia specjalnego. 

      
17. Nauczyciele, o których mowa w ust.15 pkt.1 i ust.16 pkt.1: 
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1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z 
innymi nauczycielami i specjalistami  realizują zintegrowane działania i zajęcia, 
określone w programie, 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z 
uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 
niedostosowaniem społecznym, 

3) uczestniczą w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 
nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w 
programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów, 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz 
nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone 
w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, 
niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.  

 
18. Specjaliści i pomoc nauczyciela, o których mowa w ust. 15 pkt.1 i 3 oraz w ust. 16 pkt.1   
i 3 realizują zadania wyznaczone przez dyrektora szkoły. 

 
19. Kształcenie specjalne w szkole, może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym 
roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 rok życia. 

 
20. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością: 

1)   realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki     

dydaktyczne w miarę posiadanych środków; 
3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia; 
4)   zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;  
5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 
 

21. Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, którym stan 
zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, organizuje się 
indywidualne nauczanie. 

 
22. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców ( prawnych       
opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej 
poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

 
23. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie 
określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych 
ucznia oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej. Rodzic otrzymuje dokument 
Organizacja nauczania indywidualnego oraz załącznik Harmonogram nauczania 
indywidualnego. 

 
24. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.  

 
25. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu 
rodzinnym lub w szkole. 

 
26. Zajęcia indywidualnego nauczania w szkole mogą być organizowane odpowiednio: 

1)   z oddziałem szkolnym, albo; 
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2)  indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu szkoły w zakresie określonym                     
w orzeczeniu w odniesieniu do ucznia, którego stan zdrowia  znacznie utrudnia 
uczęszczanie do szkoły. 

 
27. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia 
ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania 
danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia. 

 
28. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, dyrektor może 
zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy 
programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz 
warunków, w których zajęcia są realizowane.  

 
 

29. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć 
indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej. 

 
30. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych        
bezpośrednio z uczniem  wynosi: dla uczniów klas I-III  – od 6 do 8 godzin (odpowiednio dla 
klasy I – 6 godzin, dla klasy II – 7 godzin, dla klasy III – 8 godzin) oraz dla uczniów IV–VI – 
od 8 -10 godzin (odpowiednio dla klasy IV – 8 godzin, dla klasy V – 9 godzin, dla klasy VI – 
10 godzin) 

 
31. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 30  realizuje się w ciągu co najmniej    
3 dni. 

 
32. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia 
uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego 
osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając 
zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy 
uczestniczenia  w życiu szkoły. 

 
 

§ 7c 
 

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej pozostałym uczniom. 
 

1. Niniejszy paragraf określa zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno –
pedagogicznej uczniom: 

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

2) nieposiadającego  opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym 
mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanych form pomocy lub pomocy 
doraźnej w bieżącej pracy z uczniem. 

 
2. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, 
która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi 
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ludźmi, analizują postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują 
wytwory ucznia, opinie z poradni. Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie 
definiują trudności / zdolności ucznia. 

 
3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 
oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, 
odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie 
bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i 
dyrektora szkoły. 

 
4. Wychowawca klasy lub pedagog informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie 
objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z 
uczniem. 

 
5. Koordynowaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole zajmuje się pedagog 
szkolny. 

 
6. Planowaniem  udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole zajmuje się 
Zespół ds. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w skład którego wchodzą: 
wychowawca klasy jako przewodniczący Zespołu, pedagog szkolny jako koordynator i inni 
specjaliści szkolni (psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny i inni nauczyciele właściwi 
dla rozpoznanej potrzeby). Przewodniczący po dokonanych ustaleniach zespołu 
nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, proponuje formy 
pomocy psychologiczno –pedagogicznej udzielanej poszczególnym uczniom. Propozycję 
przedstawia koordynatorowi.  

 
7. W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole, 
wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy, uwzględnia wnioski dotyczące 
dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty.  

 
8. Zespół ds. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, ustala formy udzielanej 
pomocy, okres jej udzielania i wymiar godzin w którym poszczególne formy będą 
realizowane.  

 
9. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –
pedagogicznej zatwierdza dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w 
danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

 
10. Ustalenia Zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zawiera się w 
Karcie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 
11. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –
pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane 
zawiadamia się rodziców w formie pisemnej.  Informacje przekazuje się na spotkaniu z 
przewodniczącym Zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
(wychowawcą klasy) lub koordynatorem (pedagogiem szkolnym), zaś rodzic potwierdza 
otrzymanie informacji  w Karcie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 
12. Zespół ds. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, planując udzielanie 
uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia, innymi 
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nauczycielami, i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi 
osobami, które mogą inicjować taką pomoc.  

 
13. Zespół ds. udzielania pomocy psychologicznej dokonuje okresowej wielospecjalistycznej 
oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb, dokonuje 
modyfikacji tej pomocy. 

 
14. Na podstawie informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Rada Pedagogiczna 
wskazuje sposób dostosowania warunków i formy przeprowadzenia sprawdzianu po klasie 
szóstej do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, na podstawie posiadanego przez 
ucznia orzeczenia, zaświadczenia lekarskiego, opinii poradni lub na podstawie wniosku 
Zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 
 

§ 7d 
Zadania specjalistów udzielającch pomocy psychologiczno – pedagogicznej            

w szkole 
 

1.  Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności: 
1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowychi edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów  w celu określenia przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz 
wspierania mocnych stron uczniów,  

2)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania 
problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,  

3)   udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej  w formach odpowiednich do 
rozpoznanych potrzeb,  

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

5)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
zachowania, oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym,  

6)   prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych  w sytuacjach kryzysowych,   
7)   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawani  i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji  i uzdolnień uczniów,  
8)   wspieranie nauczycieli i wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, 
9)   podejmowanie działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej 

uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 
10)   wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu Wychowawczego i 

Programu Profilaktyki 
 

2. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności: 
1)  diagnozowanie logopedyczne,, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy uczniów, 
2)  prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców 

w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń, 
3)  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów, 
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4)  wspieranie nauczycieli i wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej  w ramach pracy Zespołu ds. udzielania pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej 

5)  organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców,  dotyczących 
rozwoju mowy.  

 
3. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1)  prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i 
odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 

2)  prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 
terapeutycznym, 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 
edukacyjnym uczniów we współpracy z rodzicami uczniów,  

4) wspieranie nauczycieli i wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu  pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej w szkole 

 
4. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa, 
logopedy oraz terapeuty pedagogicznego określa dyrektor szkoły. 

 
5. Działania wszystkich pracowników szkoły na rzecz wspierania rozwoju uczniów są 
zintegrowane 

                                                             
 
                                                            § 7e 
 
Dokumentowanie organizacji i działań w zakresie pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej 
 

1. W celu dokumentowania organizacji i działań w zakresie pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej prowadzi się niżej wymienioną dokumentację: 

1) Dzienniki zajęć specjalistycznych, 
2) Dzienniki zajęć pozalekcyjnych, 
3) Dzienniki zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 
4) Dziennik logopedy, 
5) Dziennik pedagoga, 
6) Dziennik psychologa, 
7) Zeszyty wychowawcy 
8) Dzienniki nauczania indywidualnego, 
9) Dodatkową dokumentację stanowią Karty pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

oraz Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne (IPETY). 
 

2. Rodzaj dokumentacji i sposób prowadzenia dokumentacji jest zgodny z regulacjami 
zawartymi w Rozporządzeniu  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 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 2002 r. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.). 
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V. Zadania zespołów nauczycielskich 
 

 § 8 
 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale mogą  w celu zapewnienia integracji    
nauczania  poszczególnych przedmiotów  i korelacji międzyprzedmiotowej tworzyć zespoły    
wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe, np.: 
                   1)   zespół przedmiotów przyrodniczych i matematyczno - informatycznych, 

 2)   zespół języków obcych, 
3)   zespół wychowania fizycznego i rekreacji, 
4) zespół przedmiotów humanistycznych i społecznych, 
5) zespół przedmiotów artystycznych i technicznych (muzyka, plastyka, 

technika). 
6) zespół nauczania zintegrowanego i wychowawców świetlicy 

2. Cele i zadania zespołu nauczycielskiego obejmują: 
1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb, 
2) uzgadnianie sposobów realizacji ustalonych programów nauczania,  ścieżek 

edukacyjnych – międzyprzedmiotowych, korelowanie treści nauczania 
przedmiotów pokrewnych, 

3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz 
sposobów badania wyników nauczania, 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 
metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

5) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, 
warsztatów szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

6) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych              
i eksperymentalnych programów nauczania. 

3. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły na wniosek zainteresowanych 
nauczycieli za zgodą rady pedagogicznej albo na jej wniosek. 

4. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący, wybrany w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów spośród członków zespołu i zatwierdzony przez dyrektora szkoły. 

 
VI. Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej oraz organizacja 

oddziałów integracyjnych i sportowych 
 

§  9 
 

1.   Na wniosek rady pedagogicznej w szkole mogą być realizowane programy innowacyjne: 
1) innowacja pedagogiczna to nowe rozwiązania programowe, organizacyjne bądź 

metodyczne mające na celu poszerzenie lub modyfikację zakresu realizowanych           
w szkole celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki, 

2) innowacja może dotyczyć programów nauczania , wprowadzenia do planu nauczania 
szkoły dodatkowych przedmiotów oraz wprowadzania wewnątrzszkolnych zasad 
oceniania uczniów,  

3) innowacje nie mogą naruszać podstaw programowych i  minimów programowych 
przedmiotów obowiązkowych, minimalnego wymiaru  godzin poszczególnych 
przedmiotów i zajęć obowiązkowych, zasad oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów, 

4) innowacja lub eksperyment może obejmować nauczanie zintegrowane i blokowe, 
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5) uchwały w sprawach prowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna   
po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły, zespołu przedmiotowego lub doradcy 
przedmiotowego oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 

6) w przypadku stwierdzenia, że innowacja obniża poziom kształcenia, kurator może 
wstrzymać dalsze prowadzenie innowacji. 

2.  Rada pedagogiczna może też podjąć uchwałę umożliwiającą prowadzenie eksperymentów  
     pedagogicznych w szkole: 

1) eksperyment pedagogiczny to działania, w ramach których istotnie modyfikowane        
są warunki, organizacja zajęć, sposób albo treści nauczania, wychowania lub opieki,           
a efekty tych działań poddane są procedurze weryfikacyjnej zgodnej z metodologią 
nauk pedagogicznych 

2) eksperyment nie może naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania       
i opieki, uzyskania wiedzy i umiejętności koniecznych do ukończenia szkoły, 
złożenia egzaminów do szkoły wyższego szczebla. 

3.   W szkole mogą być organizowane klasy lub oddziały integracyjne. Celem ich jest   
      umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym ( z wadą widzenia , niesłyszącym , słabo  
      słyszącym , przewlekle chorym , niepełnosprawnym ruchowo , upośledzonym umysłowo) 
      zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości psychofizycznych: 

1) tworzenie klas ( oddziałów ) integracyjnych następuje w porozumieniu z Kuratorem 
Oświaty. Działalność tych klas oparta jest o program autorski, 

2) liczba uczniów w klasie integracyjnej powinna wynosić od 15 do 20 , w tym od 3 do 
5 uczniów niepełnosprawnych, 

3) w każdej klasie ( oddziale ) pracuje jednocześnie dwóch nauczycieli , w tym jeden         
z nich to nauczyciel wspomagający ze specjalistycznym przygotowaniem 
pedagogicznym, 

4) każdy uczeń dwukrotnie w ciągu roku szkolnego otrzymuje szczegółową opinię             
o swoich postępach w nauce i zachowaniu , przygotowuje ją w/w zespół nauczycieli, 

5) rodzice uczniów maja możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktyczno-
wychowawczym , 

6) nabór do klasy ( oddziału ) integracyjnej oparty jest o pełna dobrowolność                 
i akceptację idei integracji przez rodziców dzieci ( uczniów ) zdrowych i 
niepełnosprawnych ;kwalifikacji dokonuje zespół w składzie : dyrektor szkoły, 
pedagog szkolny, przedstawiciel rady pedagogicznej , przedstawiciel rodziców         
i pracownik merytoryczny poradni psychologiczno-pedagogicznej , 

7) dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do klas ( oddziałów ) integracyjnych               
na podstawie orzeczeń kwalifikacyjnych do kształcenia specjalnego wydawanych 
przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

4.  W szkole mogą być organizowane klasy lub oddziały sportowe. Celem ich jest   
      umożliwienie dzieciom uzdolnionym sportowo zdobycie wiedzy i umiejętności                    
      w określonej dziedzinie sportu na miarę ich możliwości psychofizycznych: 

1) tworzenie klas (oddziałów) sportowych następuje w porozumieniu z Kuratorem 
Oświaty. Działalność tych klas (zajęć wychowania fizycznego) oparta jest o program 
autorski, 

2) liczba uczniów w klasie sportowej powinna wynosić co najmniej 20 z możliwością 
podziału na grupy ćwiczeniowe, w których liczba uczniów powinna wynosić co 
najmniej 10, ( za zgodą organu prowadzącego grupa ćwiczebna może liczyć mniej niż 
10 uczniów ) 

3) w klasie (oddziale) sportowej zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są przez 
trenera lub instruktora danej dziedziny sportu, 

4) każdy uczeń dwukrotnie w ciągu roku otrzymuje szczegółową opinię o swoich 
postępach w nauce i zachowaniu, przygotowuje ją wychowawca klasy w oparciu  
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     o informacje nauczycieli uczących w tej klasie oraz opinię o postępach czynionych  
           w danej dziedzinie sportu, 

5) rodzice uczniów mają możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktyczno – 
wychowawczym, 

6) nabór do klasy (oddziału) sportowej oparty jest o pełną dobrowolność i akceptację 
programów szkolenia sportowego. Kwalifikacji dokonuje zespół w składzie: dyrektor 
szkoły, pedagog szkolny, trener lub instruktor prowadzący zajęcia w danej dziedzinie 
sportu, przedstawiciel rodziców, przedstawiciel rady pedagogicznej, 

            dzieci do klas (oddziałów) sportowych przyjmowane są na podstawie opinii trenera   
            lub instruktora prowadzącego zajęcia w danej dziedzinie sportu, zaświadczenia  
            lekarza z zakresu medycyny sportowej oraz na podstawie pisemnej zgody rodziców. 
5.   W szkole mogą być organizowane klasy lub oddziały z nauczaniem języka mniejszości  

narodowej 
         1)   nabór do klasy (oddziału) z nauczanym językiem mniejszości narodowej odbywa się 
               na pisemny wniosek rodzica ( prawnego opiekuna ), 

3) jeśli liczba uczniów w danym oddziale jest mniejsza od 7 mogą być tworzone  
      zespoły  międzyoddziałowe, 
4) każdy uczeń dwukrotnie w ciągu roku otrzymuje szczegółową opinię o swoich 

postępach w nauce, przygotowuje ją nauczyciel uczący języka mniejszości 
narodowej, 

5) rodzice uczniów mają możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktyczno - 
wychowawczym 

 
VII. Organizacja zaj ęć dodatkowych dla uczniów 

 
§ 10 

1.    W szkole i placówce mogą działać z wyjątkiem  partii i organizacji politycznych,          
stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 
albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej  
i opiekuńczej szkoły. 

2.   Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża dyrektor szkoły      
po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej 
opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

3.   Organizację stałych zajęć dodatkowych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez 
      dyrektora szkoły na podst. zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem   
      zasad zdrowia i higieny pracy. 
4.   Dodatkowe nauczanie języków obcych, elementów informatyki, zajęć fakultatywnych      

z WF oraz zajęcia kół zainteresowań, mogą być prowadzone poza systemem klasowo – 
lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 

        1) zajęcia fakultatywne z WF są obowiązkowe dla wszystkich uczniów klas IV – VI 
        2) nauczyciele prowadzący zajęcia fakultatywne mają obowiązek odnotować temat  
            i obecność uczniów w dzienniku lekcyjnym. 
        3) dopuszcza się wprowadzenie oddzielnego dziennika lekcyjnego do dokumentowania    
            tych zajęć 
5.  W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań (tj. polonistyczne, 

matematyczne, informatyczne), teatr szkolny, zespoły wyrównawcze z języka polskiego          
oraz matematyki, język angielski oraz niemiecki w klasach młodszych. 

6.   Za zgodą dyrektora szkoły, a na wniosek rady pedagogicznej, mogą być zorganizowane 
dodatkowe zajęcia dla uczniów bardzo zdolnych. 

7.   Do organizacji działających w szkole należą: 
     1)    Samorząd Szkolny zrzeszający wszystkich uczniów szkoły. Jest to organizacja   
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     niezależna od administracji oświatowej, a jej działalność szczegółowo określa   
     Regulamin Samorządu Uczniowskiego, który jest załącznikiem do Statutu Szkoły. 

           2)    PCK zrzeszający uczniów naszej szkoły, a promujący zdrowy tryb życia,   
  prowadzi także akcje na rzecz ludzi chorych i biednych. 

8.   Zajęcia, o których mowa w ust. 1 –7 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę 
środków finansowych. 

  
 

VIII. Organizacja współdziałania z poradnią psychologiczno – pedagogiczną 
 

§  11 
 

1.Celem współdziałania szkoły z poradnią psychologiczno – pedagogiczną jest: 
1) wspomaganie rozwoju psychicznego ucznia i efektywnego uczenia się, 
2) wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania przez 

ucznia, 
3) udzielanie nauczycielom wskazówek do pracy z uczniami nieprzystosowanymi 

społecznie, niedojrzałymi emocjonalnie, 
4) formułowanie diagnoz i określanie odpowiednich form terapii, kształcenia i opieki nad 

dziećmi z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi. 
 

 
 § 12 

 
1. Uczeń może zostać skierowany na badania pedagogiczne lub psychologiczne przez: 

1) rodziców (prawnych opiekunów dziecka), 
2) wychowawcę, ale za zgodą rodziców  lub na ich wniosek, 
3) innych nauczycieli po uzyskaniu zgody rodziców. 

 
 § 13 

 
1. Poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydaje orzeczenia kwalifikujące                      

do następujących form kształcenia i opieki: 
1) nauczanie indywidualne – dla dzieci chorych, które z uwagi na stan zdrowia mają 

znacznie utrudnione lub uniemożliwione uczęszczanie do szkoły, 
2) kształcenie specjalne -  z uwagi na różne rodzaje zaburzeń i odchyleń rozwojowych     

( np. głuchota, ślepota, niedosłuch, niedowidzenie, upośledzenie umysłowe), 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. 

 
§ 14 

 
1.  Poradnia psychologiczno – pedagogiczna opiniuje wnioski dotyczące: 

1) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej, 
2) odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, 
3) pozostawienia ucznia klasy I – III  szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej 

klasie, 
4) objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej, 
5) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania                

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu 
się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 
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6) zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego 
języka obcego, 

7) udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, 
8) przystąpienia ucznia z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub                        

ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, do sprawdzianu przeprowadzanego       
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, w warunkach i formie dostosowanych 
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia. 

 
 

IX. Zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, 
wychowania i profilaktyki 

 
§ 15 

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

1)  Rodzice mają prawo do: 
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych  w szkole             

i w danej klasie, 
b) uczestniczenia w pracach zespołu powołanego do opracowania IPETu 

 ( indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny ) na podstawie orzeczenia             
o potrzebie kształcenia specjalnego. 

c) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów 

d) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, 
postępów w nauce, przyczyn trudności w nauce – na wywiadówkach, 
konsultacjach i podczas rozmów indywidualnych, 

e) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 
swych dzieci, 

f) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii 
na temat pracy szkoły, 

g) rodzice mają prawo do informacji o przewidywanej przez nauczyciela rocznej 
ocenie niedostatecznej w terminie co najmniej 30 dni przed zakończeniem 
rocznych zajęć dydaktycznych, 

h) odpowiedzialnym za powiadomienie rodziców  o grożącej ocenie niedostatecznej 
jest wychowawca w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu, 

i) powiadomienie odbywa się w formie  pisemnej (list polecony). 
            2)  Spotkania z rodzicami w celu  wymiany informacji i przedstawienia postępów   

   w nauce oraz dyskusji na tematy wychowawcze odbywają się wg kalendarza   
   zatwierdzonego przez radę pedagogiczną i radę rodziców na dany  rok szkolny.    
   Terminy spotkań z rodzicami oraz terminy konsultacji wychowawca zobowiązany jest  
    podać rodzicom do wiadomości na I zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

3) Rodzice są zobowiązani do pomocy szkole i wychowawcom poszczególnych 
klas podczas: 

a) organizowania imprez szkolnych i klasowych, 
b) organizowania wycieczek klasowych i biwaków, 
c) zobowiązani są do naprawy szkód lub pokrycia kosztów naprawy szkód 

wyrządzonych przez własne dzieci. 
4) Rodzice są zobowiązani do przestrzegania wszelkich ustaleń i zasad 
dotyczących funkcjonowania szkoły podjętych przez radę pedagogiczną i radę 
rodziców 
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X. Szczegółowe kompetencje organów szkoły 

 
§ 16 

 
1.      Organami szkoły są: 

      1)   dyrektor szkoły, 
      2)   rada pedagogiczna, 

         3)   samorząd uczniowski,  
         4)   rada rodziców i rada szkoły (po jej utworzeniu). 
 

 
 § 17 

 
1.      Szkołą  kieruje dyrektor , który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym   
         służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. 
2.     Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom               

i innym pracownikom szkoły, 
3) występowania z wnioskami , po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady 

rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli         
i innych pracowników szkoły. 

3.     Do zadań dyrektora szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie  
         i nadzorowanie pracy szkoły, a w szczególności: 

1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych   
i  opiekuńczych szkoły, 

2) powoływanie  zespołów dla potrzeb udzielania pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej na terenie szkoły, 

3) ustalenie szkolnego planu nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas 
wymiar godzin odpowiednio;  
a) poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego oraz zajęć z wychowawcą, 
b) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 
c) dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone 
d) zajęć religii lub etyki 
e) zajęć wychowania do życia w rodzinie, 
f) zajęć języka mniejszości narodowej 
g) zajęć sportowych w oddziałach sportowych oraz szkołach mistrzostwa 
sportowego 

4) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy     
i stosunków pracowniczych, 

5) współdziałanie z gminą w zakresie realizacji zadań wymagających  takiego 
współdziałania, a ponadto realizowanie wniosków rady gminy w zakresie               
i na zasadach określonych w ustawie Karta Nauczyciela, 

6) przedkładanie do zaopiniowania radzie szkoły, a następnie do zatwierdzenia radzie     
pedagogicznej projektów planu pracy szkoły oraz kierowanie ich realizacją, 

7) ustalanie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organizacji  pracy szkoły,     
w  tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
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8) przedkładanie radzie szkoły do zaopiniowania, a następnie radzie pedagogicznej  
w celu podjęcia uchwały – projektów innowacyjnych i eksperymentów 
pedagogicznych, 

9) przedkładanie radzie pedagogicznej i radzie rodziców do zaopiniowania 
propozycji realizacji dwóch obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego 
w klasach IV - VI 

10) przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji            
i promocji uczniów, 

11) opracowywanie i realizowanie planu finansowego szkoły, stosownie do przepisów 
określających zasady gospodarki finansowej szkół, 

12) przydzielanie nauczycielom, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną prac i zajęć,        
o których mowa w art. 41 ust. 2, pkt. 4 ustawy Karta Nauczyciela, 

13) ustalanie w każdym roku szkolnym wymiaru godzin do dyspozycji dyrektora         
z uwzględnieniem art.42ust.2pkt2 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta 
Nauczyciela 

14) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami 
prawa 

15) współpraca z samorządem uczniowskim, 
16) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym systematyczne hospitowanie lekcji   

i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji 
hospitacji, 

17) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, 
przenoszenie ich do innych klas lub oddziałów, 

18) wyrażenie zgody na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku 
przygotowania przedszkolnego poza szkołą 

19) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, 
etnicznej, językowej i religijnej, 

20) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań  oraz w ich 
doskonaleniu zawodowym, 

21) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz  opieką nad 
nauczycielami  rozpoczynającymi pracę w zawodzie, 

22) załatwianie spraw osobowych pracowników szkoły, 
23) określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie               

z przepisami Kodeksu Pracy, 
24) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi              

w szkole, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 
25) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnym, zgodnie                

z ustalonym regulaminem, 
26) zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa i higieny pracy, 
27) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego 

porządku w szkole oraz dbałości o estetykę i czystość szkoły, 
28) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą szkoły, 
29) organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny, 
30) współdziałanie z organem prowadzącym szkoły w organizowaniu dowożenia 

uczniów do szkoły, 
31) organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły, 
32) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz 

prawidłowego wykorzystania druków szkolnych, 
33) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac 

konserwacyjno – remontowych, 
34) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego. 
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§  18 
 

1.  W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora. 
2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska  

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 
3. W szkole może być utworzone stanowisko „społecznego zastępcy dyrektora szkoły”, 
       który kieruje bieżącą pracą  szkoły w przypadku nieobecności dyrektora  oraz jego  
       zastępcy   w zakresie przekazanych uprawnień. 
4. Z tytułu wykonywania czynności wymienionych w pkt. 4, nie przysługuje dodatkowe  
      wynagrodzenie. 
5. Obowiązki „społecznego zastępcy dyrektora szkoły” powierza dyrektor szkoły po 
      zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 
6. Zakres kompetencji i przydział czynności zastępcy dyrektora określa na piśmie  dyrektor 
     szkoły. 
 
 
 
 

§  19 
 

1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie 
realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Rada pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły                    
i niniejszego regulaminu. 

3. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole a także 
pedagog szkolny, psycholog oraz logopeda. 

4. W posiedzeniach  rady pedagogicznej mogą także brać udział  z głosem doradczym 
przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły oraz osoby 
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek  rady pedagogicznej. 

5. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 
6. Rada pedagogiczna może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe. Komisje i zespoły mają 

charakter opiniująco – doradczy. 
7. Rada pedagogiczna powierza funkcję protokolanta osobie wybranej spośród członków 

rady. Protokoły rady mogą być prowadzone w wersji elektronicznej. 
8. Protokoły posiedzeń rady pedagogicznej są dostępne do wglądu dla członków rady    
       pedagogicznej dwa tygodnie od daty posiedzenia. W tym czasie każdy z członków ma  
       prawo zapoznania się z protokołem i wniesienia ewentualnych poprawek do swojej  
       wypowiedzi. O zamiarze wniesienia poprawek jest zobowiązany powiadomić  
       przewodniczącego rady pedagogicznej. 
9. Rada pedagogiczna obraduje na posiedzeniach rady w terminach ustalonych                           

w harmonogramie rocznym.  Zebrania rady pedagogicznej są organizowane: 
      1)   przed rozpoczęciem roku szkolnego, tzw. posiedzenie organizacyjne, 

2) w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem  wyników klasyfikacji  
       i promowania uczniów, 
3) po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych w celu oceny wykonania zadań 
      wynikających z planu dydaktyczno – wychowawczego, 
4)   w miarę potrzeb, np. posiedzenia szkoleniowe, analityczno – programujące itp. 

10. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane: 
1) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
2) z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, 
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3) na wniosek  1/3 członków rady pedagogicznej. lub rady szkoły ( gdy zostanie 
utworzona ) 

11. Przewodniczący rady pedagogicznej przygotowuje zebrania, prowadzi je i jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku  
zebrania co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem. 

12. Przewodniczący rady pedagogicznej może zlecić członkom rady lub innym pracownikom 
szkoły przygotowanie materiałów na posiedzenie rady. 

13. Członkowie rady pedagogicznej mają prawo wypowiadania własnej opinii na każdy 
omawiany temat. 

14. Członkowie rady pedagogicznej mają prawo do głosowania  na równych prawach,         
we wszystkich decyzjach podejmowanych przez radę pedagogiczną. 

15. Członkowie rady pedagogicznej mają obowiązek aktywnego uczestnictwa                        
w posiedzeniach rad pedagogicznych. O nieobecności na zebraniu członek rady 
zobowiązany jest powiadomić przewodniczącego i przedstawić odpowiednie 
usprawiedliwienie.  

16. Członkowie rady są zobowiązani  do zachowania pełnej poufności  spraw poruszanych                    
w czasie posiedzeń rady pedagogicznej. 

17. Do kompetencji stanowiących radę pedagogiczną  należy: 
1) zatwierdzanie  planów pracy szkoły po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców (radę 

szkoły), 
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
3) podejmowanie uchwał po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej o przedłużeniu okresu nauki uczniowi 
niepełnosprawnemu 

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych           
w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców (ew. radę szkoły jeśli 
jest .) 

5) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia szkolnych zestawów programów                
i podręczników po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców. 

18.  Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych               

i pozalekcyjnych, 
2) programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem ich do użytku 

szkolnego, 
3) wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych przedmiotów, dla których 

nie jest ustalona podstawa programowa, 
4) projekt planu finansowego szkoły, 
5) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień 
6) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć      

w ramach wynagrodzenia zasadniczego  oraz dodatkowo płatnych zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

7) propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji 
kierowniczych w szkole. 

19.   Rada pedagogiczna wyraża opinię, uzgodnioną w drodze głosowania. Tryb głosowania  
        jest  taki sam, jak przy podejmowaniu uchwał. 
20.   Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą  większością głosów,                 
        w głosowaniu jawnym. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek  
        przegłosowany przez członków rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym. 
21.   Uchwały rady pedagogicznej numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 
22.   Uchwały podjęte przez radę pedagogiczną obowiązują wszystkich członków rady, 
        niezależnie od ich indywidualnych opinii. 
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23.   Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej jeśli  
        stwierdzi, że jest ona niezgodna z przepisami prawa. O fakcie wstrzymania wykonania 
        uchwały rady pedagogicznej dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący 
        szkołę  oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
24.   Posiedzenia rady są ważne, o ile obecna jest co najmniej połowa członków rady. 
25.   Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 
 

§  20 
 

1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu  określa regulamin uchwalony przez 

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

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły  i jest załącznikiem nr 1 
do statutu szkoły. 

5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły  wnioski         
i opinie we wszystkich sprawach szkoły , a szczególnie dotyczących realizacji 
podstawowych praw uczniów, takich jak: 
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami, 
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych 
zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 
5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 
6) prawo wyboru nauczyciela, będącego rzecznikiem praw ucznia. 

 
 

§  21 
 

1.    W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 
2     W skład rady rodziców wchodzą przewodniczący rad klasowych wybierani co roku,  
            na pierwszym zebraniu z wychowawcami klas w głosowaniu tajnym. 
3.    Rada rodziców ze swego składu wybiera zarząd, który działa w jej imieniu. 
4.    Rada rodziców działa zgodnie z regulaminem swojej działalności , który nie może być 
       sprzeczny  ze statutem szkoły. 
5.   Regulamin rady rodziców jest załącznikiem nr 2 do statutu. 
6.   Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i rady   
      szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 
7.   W celu wspierania działalności statutowej  szkoły, rada rodziców gromadzi fundusze  
      z dobrowolnych składek rodziców  oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania  
      funduszy określa regulamin rady rodziców. 
 
 

 § 22 
 

1. W szkole może działać rada szkoły, która uczestniczy w rozwiązywaniu spraw    
    wewnętrznych szkoły, a także: 

1) uchwala statut szkoły, 
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2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych 
szkoły i opiniuje plan finansowy szkoły, 

3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą         
z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub 
innego nauczyciela zatrudnionego w szkole; wnioski te mają dla organu charakter 
wiążący, 

4) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych 
oraz inne sprawy istotne dla szkoły, 

5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do 
dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej 
rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych    
i przedmiotów nadobowiązkowych. 

2.  W skład rady szkoły wchodzą w równej liczbie: 
1) nauczyciele wybrani przez radę pedagogiczną, 
2) rodzice wybrani przez radę rodziców, 
3) uczniowie wybrani przez radę samorządu uczniowskiego. 

3. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób. 
4. Kadencja rady szkoły trwa 3 lata . Dopuszcza się dokonywanie corocznej zmiany    
    1/3 składu rady. 
5. Rada szkoły uchwala regulamin swojej działalności, który staje się załącznikiem   
    do statutu szkoły. 
6. Rada szkoły na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego. 
7. W posiedzeniach rady szkoły może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły. 
8. Do udziału w posiedzeniach rady szkoły mogą być zapraszane przez przewodniczącego,   
    za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym. 
9. Zebrania rady są protokołowane. 
10. Powstanie rady szkoły pierwszej kadencji organizuje dyrektor szkoły na łączny wniosek  
     dwóch spośród  następujących podmiotów: 

1) rady pedagogicznej, 
2) rady rodziców, 
3) samorządu uczniowskiego. 

11. Do czasu powołania rady  szkoły, jej zadania wykonuje rada pedagogiczna. 
 

§  23 
 

Każdy z organów szkoły działa samodzielnie i podejmuje decyzje w granicach swoich 
kompetencji, uwzględniając dobro uczniów, ich potrzeby i zainteresowania oraz możliwości 
szkoły. 
 

§  24 
 

Pomiędzy organami szkoły musi być zapewniona bieżąca wymiana informacji o planowanych 
działaniach i decyzjach. W tym celu o wszystkich decyzjach samorządu szkolnego, rady 
rodziców i rady szkoły ich przewodniczący informuje dyrektora szkoły, a dyrektor przekazuje 
informacje innym organom szkoły. 

 
§  25 

 
1. Wszelkie sprawy sporne i sytuacje konfliktowe między poszczególnymi organami szkoły 

powinny być w pierwszej kolejności przedyskutowane  na wspólnych posiedzeniach 
organów szkoły, których dany spór dotyczy. 
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2. W razie braku możliwości znalezienia kompromisu między prowadzącymi spór, organy 
których spór dotyczy, występują z wspólnym wnioskiem do dyrektora szkoły, w celu 
powołania przez niego komisji rozjemczej. 

3. Skład członków komisji rozjemczej powinien być zaopiniowany przez skonfliktowane 
strony. 

4. Komisja rozjemcza zobowiązana jest wysłuchać argumentów wszelkich organów szkoły, 
których spór dotyczy, a następnie w tajnych obradach zająć stanowisko w sprawie lub 
zadecydować zwykłą większością głosów. 

5. W terminie  14 dni od powołania, komisja rozjemcza powinna swoje stanowisko przekazać 
dyrektorowi szkoły. 

 
 
 
 

XI. Organizacja szkoły 
 

§  26 
 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy         
w ciągu danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, 
określonych planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania  i programem 
wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych  do użytku szkolnego 
przez MEN. 
1) Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów 
nauczania i szkolny zestaw podręczników. 
2) Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych w ramowych planach 
nauczania wg. odrębnych przepisów.  

2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić 18 – 25 uczniów. Nie tworzy     
się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych 
oddziałów byłaby niższa niż 16. 

3. Ze względu na dużą rotację uczniów w klasach, spowodowaną  stałym ruchem ludności, 
nie należy zmniejszać liczby oddziałów w szkole w ciągu trwania okresu nauczania danej 
klasy, chyba że łączna ilość uczniów w oddziałach równoległych spadnie poniżej 31 osób. 

4. W klasach o szczególnym profilu, gdzie realizuje się programy autorskie, innowacje, 
eksperymenty pedagogiczne, klasy sportowe, integracyjne, wyrównawcze, z językiem 
mniejszości narodowej liczba uczniów może być mniejsza od 16 osób za zgodą organu 
prowadzącego. 

5. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne, realizujące program wychowania 
przedszkolnego. 

6. W szkole mogą być prowadzone zajęcia religii/etyki, które regulują przepisy zawarte       
w rozporządzeniu MEN z dnia 25 marca 2014 roku.  

7. Lekcje religii/etyki są przedmiotami nieobowiązkowymi i są prowadzone dla uczniów, 
których rodzice to zadeklarują w formie oświadczenia pisemnego. Deklaracja nie musi 
być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, może być natomiast zmieniona. 

8. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne. 
Nauczanie etyki odbywa się w oparciu o programy dopuszczone do użytku w szkole 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22a ust. 8 ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty. 
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9. Uczniowie korzystający z nauki religii lub etyki otrzymują ocenę z religii/etyki na 
świadectwie na podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki.  

10. Na wniosek rodzica mogą zostać zorganizowane zajęcia z etyki dla jego dziecka. Nie ma 
wymaganej liczby uczniów do zorganizowania tych zajęć. 

11. Uczeń może uczęszczać jednocześnie na lekcje religii i etyki. W takim przypadku na 
świadectwie umieszczana jest ocena korzystniejsza dla ucznia ( bez adnotacji, którego 
przedmiotu dotyczy – religii czy etyki ) 

 
 § 27 

 
1. Organizację stałych i obowiązkowych oraz nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych        

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć  ustalony przez dyrektora szkoły     
na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony 
zdrowia i higieny pracy. 

2. Tygodniowy rozkład zajęć w kl. I – III określa ogólny przydział czasu na poszczególne 
zajęcia  wyznaczone ramowym planem nauczania , a szczegółowy rozkład zajęć ustala  
nauczyciel prowadzący daną klasę. 

 
 § 28 

 
1. Podstawową forma pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone 

systemem klasowo – lekcyjnym. 
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy mogą być 5, 10, 15 i 20 minutowe (obiadowe). 
3. Dyrektor szkoły może jednorazowo w szczególnych wypadkach zmienić  czas trwania 

godzin lekcyjnych i przerw. 
4. Rada pedagogiczna szkoły, po zasięgnięciu opinii rady rodziców  może podjąć uchwałę,  

w której uchwali inny czas trwania zajęć edukacyjnych (od 30 – 60 minut), zachowując  
ogólny tygodniowy czas zajęć  ustalony w ramowym planie nauczania. 

 
§  29 

  
1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych  i informatyki oraz na 

zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia 
ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeż. ust. 2. 

2. Podział na grupy jest obowiązkowy  na zajęciach z języków obcych i informatyki            
w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym 
laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. 

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż  30 uczniów, podziału na grupy 
na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego 
szkołę. 

4. Zajęcia wychowania fizycznego w kl. IV – VI  prowadzone są w grupach liczących  nie 
więcej niż 26 uczniów. 

5. W szczególnie trudnych warunkach demograficznych  dopuszcza się organizację 
nauczania w klasach łączonych 

 
§ 30 

 
1. Niektóre zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, np. zespoły dydaktyczno – wyrównawcze, 

koła zainteresowań, zajęcia fakultatywne z wychowania fizycznego, nauczanie drugiego 
języka obcego, elementów informatyki  i wszystkie zajęcia nadobowiązkowe  mogą być 
prowadzone poza systemem klasowo lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych  lub 
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międzyklasowych, a także podczas wycieczek, wyjazdów, białych i zielonych szkół, 
obozów sportowych i rehabilitacyjnych. 

2. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z przyrody, wychowania fizycznego, 
języka polskiego ( maksymalnie 2 godz. ) wynikających z ramowego planu nauczania 
ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia.  

3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych 
wynosi do 8 uczniów. 
Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjnej nie powinna przekraczać 12 osób. 
 

§ 31 
 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 
wyższych  kształcących nauczycieli,  na praktyki  pedagogiczne (nauczycielskie) na 
podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły lub za jego zgodą – 
poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 
 

 § 32 
 

1. W okresie zimowym szkoła  może zapewnić uczniom gorący napój, np. mleko               
lub herbatę. 

2. Odpłatność za korzystanie z napoju ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą 
rodziców   z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia           
z opłat tych uczniów, którym rodzice nie są w stanie  sfinansować tego napoju. 

3. Podczas wydawania napojów dyżur pełni nauczyciel dyżurujący i pracownicy obsługi 
szkoły. 

 
§ 33 

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

rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje 
świetlicę. 

§ 33a 
 

1.W szkole może być zatrudniony asystent nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasach I - III 
lub asystent wychowawcy świetlicy na podstawie odrębnych przepisów. Do zadań asystenta 
nauczyciela i asystenta wychowawcy świetlicy należy wspieranie nauczyciela prowadzącego 
zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub wspieranie wychowawcy świetlicy. 
 
 
 

XII. Organizacja pracy opiekuńczo – wychowawczej w świetlicy 
 

§ 34 
 

Świetlica jest pozalekcyjną  formą wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły. 
 
1. Zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki  umożliwiającej 

wszechstronny rozwój osobowości  dziecka. 
2. Świetlica realizuje te zadania poprzez: 
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1) zapewnienie uczniom opieki w godzinach pracy ich rodziców  lub uczniom nie 
mającym w domu rodzinnym właściwych warunków do nauki i spędzania czasu 
wolnego, 

2) organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie wychowanków do samodzielnej pracy 
umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności z nauką, 

3) prowadzenie pracy wychowawczej, zmierzającej do kształtowania u dzieci właściwej 
postawy etyczno – moralnej, wyrabianie osobowościowych cech charakteru, takich 
jak: pracowitość, zdyscyplinowanie, posłuszeństwo, odwaga cywilna, 

4) rozwijanie zainteresowań intelektualnych, artystycznych, technicznych dzieci, 
5) przygotowanie do właściwego spędzania czasu wolnego, wyrabianie nawyków 

kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy, 
6) kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu i w swoim środowisku. 

3.   Formy organizacyjne zajęć świetlicowych to: 
1) nauka własna (odrabianie zadań domowych), 
2) zajęcia rekreacyjne na świeżym (wolnym) powietrzu – wycieczki, spacery,  
3) zajęcia z wychowania fizycznego: gimnastyka, gry i zabawy ruchowe, gry terenowe, 
4) zajęcia umuzykalniające, np. nauka piosenek, słuchanie muzyki, 
5) zajęcia techniczne i konstrukcyjne ( majsterkowanie, budowanie z klocków itp), 
6) zajęcia plastyczne 
7) gry i zabawy planszowe i tematyczne 
8) oglądanie filmów dziecięcych 

 
 

§ 35 
 

Organizacja pracy w świetlicy: 
1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I- III, w tym 

w szczególności dzieci  rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych, 
uczniowie dojeżdżający, dzieci nauczycieli. 

2. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają w szkole kartę 
zgłoszenia o przyjęcie do świetlicy. 

3. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez 
dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor  szkoły lub upoważniona przez  
niego osoba, nauczyciele – wychowawcy świetlicy. 

4. Rozdanie – zebranie kart zgłoszeń do świetlicy odbywa się do końca kwietnia. 
5. Kwalifikacja dzieci do świetlicy przez komisję  odbywa się do 15 maja. 
6. Zebranie z rodzicami uczniów przyjętych do świetlicy ma miejsce 1 września. Termin ten 

może być przedłużony do końca września. 
7. Nauczyciele klas pierwszych w miesiącu wrześniu osobiście przyprowadzają dzieci po 

lekcjach do świetlicy szkolnej. 
8. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych. W miarę możliwości należy 

dążyć do takiej organizacji, aby grupę wychowawczą można było utworzyć z  oddziałów 
tej samej klasy. 

9. Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25 osób. W razie potrzeby może 
być utworzona grupa rotacyjna, której liczebność może wynieść do 40 osób. 

10. Za realizację zadań w poszczególnych grupach wychowawczych odpowiedzialny jest 
wychowawca. 

11. Grupy wychowawcze mogą korzystać z innych pracowni i sal lekcyjnych, np. z klas 
edukacji wczesnoszkolnej, sali gimnastycznej, sali komputerowej lub wyjść poza teren 
szkoły. 

12. Pomieszczenia wraz z wyposażeniem zabezpiecza dyrektor szkoły. 
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13. Zakup artykułów papierniczych, do prac plastycznych i dydaktycznych  wspomagają 
dobrowolne składki rodziców. Finansami tymi zarządza trójka świetlicowa. 

14. Świetlica czynna jest w dni, w których odbywają  się zajęcia dydaktyczne w szkole. 
Szkoła może zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w wyznaczone przez 
dyrektora szkoły  dni wolne od zajęć dydaktycznych,  jeśli liczba dzieci zgłoszonych 
przez rodziców/prawnych opiekunów do świetlicy nie będzie niższa w tym dniu niż 10. 

14a Uczniowie, którzy nie uczestniczą w nieobowiązkowych zajęciach lekcyjnych ( religia,   
      język mniejszości) lub posiadają czasowe zwolnienie z wychowania fizycznego,  
      obowiązkowo zgłaszają się do wychowawcy świetlicy i pozostają pod jego opieką na  
      danej lekcji.  
15. Czas pracy świetlicy powinien być dostosowany do potrzeb wychowanków. Po ustalonej 

godzinie zamknięcia świetlicy nie ma dozoru pedagogicznego. 
16. Świetlica może funkcjonować w danym roku szkolnym, gdy liczba zapisanych uczniów 

jest nie mniejsza niż maksymalna liczba wychowanków w jednej grupie (~ 25). 
17. Z ważnych powodów lub w razie nieobecności nauczyciela zajęcia w świetlicy mogą być 

zawieszone. Rodzice o takiej sytuacji dowiadują się z dwudniowym wyprzedzeniem. 
18. Wychowankowie są współgospodarzami świetlicy. 
19. Wychowanek ma prawo do: 
      1)   opieki wychowawczej, 

2)   zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć, 
5) poszanowania godności osobistej, 
6) życzliwego i podmiotowego traktowania, 
7) swobody wyrażania myśli i przekonań. 

20. Wychowanek jest zobowiązany do: 
1)   przestrzegania regulaminu świetlicy, 
2)   powiadamiania wychowawcy o swojej nieobecności w świetlicy  
      (nie ma samowolnych wyjść ze świetlicy), 
3)   przestrzegania zasad kultury współżycia, 
4)   pomagania słabszym, 
5)   dbałości o ład, porządek, wspólne dobro, 
8) uczestniczenia w pracach porządkowych, 
9) ponoszenia odpowiedzialności za swoje postępowanie. 

21. Zwolnienie z zajęć świetlicowych  może nastąpić tylko w przypadku złożenia przez 
rodzica (opiekuna) pisemnego oświadczenia. 

22. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 
1)  roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej z uwzględnieniem   
     tygodniowych planów pracy, 
2)  dziennik zajęć, 
3)  karty zgłoszeń dzieci do świetlicy, 
4)  zeszyt wychowawcy i zeszyt obecności. 

23. Świetlica posiada regulamin. Rodzic/prawny opiekun zapisując dziecko do świetlicy 
zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

 
 

XIII. Szczegółowe zadania i organizacja biblioteki szkolnej oraz zadania 
bibliotekarza 

 
 § 36 

 
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 
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nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej  wśród rodziców  oraz w miarę 
możliwości wiedzy  o regionie. 

2. Pomieszczenia biblioteki szkolnej  powinny umożliwiać: 
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, 
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów (w grupach bądź 

oddziałach), 
4) korzystanie z zasobów czytelni multimedialnej 

3. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwi ć dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 
lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

4. Z biblioteki mogą korzystać:  
a) uczniowie – na podst. zapisów w dzienniku klasowym, 
b) nauczyciele i pracownicy szkoły – na podst. dowodów osobistych, 
c) rodzice – na podst. karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego, 
d) absolwenci i pracownicy przedszkoli z Dobrzenia Wielkiego – na podst. dowodów 

osobistych. 
5. Nadzór pedagogiczny nad biblioteką szkolną pełni dyrektor szkoły. 

1) Dyrektor szkoły: 
a) zapewnia odpowiednie pomieszczenia na bibliotekę, właściwe wyposażenie oraz 
środki finansowe na jej działalność, 

b) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi normami                 
(w przypadku gdy w bibliotece zatrudnionych jest co najmniej dwóch nauczycieli, 
jednemu powierza obowiązek kierowania biblioteką), 

c) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych oraz 
przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, 

d) zatwierdza regulamin biblioteki (czytelni, wypożyczalni) korzystania ze zbiorów 
audiowizualnych), 

e) zapewnia godziny na realizację programu przysposobienia czytelniczego, 
f) zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy. 

6. Rada pedagogiczna : 
1) opiniuje: 

a) wydatki szkoły na działalność biblioteki, 
b) plan pracy biblioteki, 
c) projekt innowacji zgłoszony przez nauczyciela bibliotekarza. 
d) projekt budżetu biblioteki, 
e) regulamin biblioteki, 

2) zatwierdza plan pracy biblioteki. 
3) analizuje stan czytelnictwa (2 razy w roku), 
4) podejmuje uchwałę w sprawie innowacji zgłoszonych przez nauczyciela bibliotekarza. 

7. Nauczyciele i wychowawcy: 
1)   współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb 
      i zainteresowań czytelniczych uczniów, 
2)   współuczestniczą w edukacji samokształceniowej uczniów, 

      3)   znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje 
        dotyczące gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w selekcji zbiorów, 

      4)  współdziałają  w tworzeniu warsztatu informacyjnego, 
5)  współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki. 

8.   Prawa  i obowiązki  czytelników określa regulamin biblioteki. 
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§ 37 
 

Funkcje i zadania biblioteki. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza 
 

1. Biblioteka szkolna: 
1)   służy realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły, 
2)   rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę  
      czytelniczą, 
3)   przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych 
      źródeł informacji oraz bibliotek, 
4)   stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) 
      gromadzonych w szkole, 
5) jest pracownią dydaktyczną, w której  wykorzystuje się zgromadzone zbiory  
      biblioteczne na zajęciach z uczniami, 
6)   wspiera działalność opiekuńczo – wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom  
      wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym), 
7)   zaspokaja potrzeby  kulturalno – rekreacyjne uczniów, 
8)   wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

 
2. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza: 

1) Praca pedagogiczna: 
a) udostępnianie zbiorów, 
b) udzielanie informacji, 
c) poradnictwo w doborze lektury, 
d) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji 

przy współudziale wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów (zgodnie                   
z programem przysposobienia czytelniczego i informacyjnego – w formie zajęć 
grupowych oraz przez pracę indywidualną z uczniem), 

e) indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi, trudnymi itp., 
f) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa, 
g) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego, 
h) pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno – 

wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji, 
i) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów. 
 

2) Prace organizacyjno – techniczne: 
a) gromadzenie zbiorów 
b) ewidencja i opracowanie zbiorów, 
c) selekcja zbiorów, 
d) prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi, 

kartoteki, teczki tematyczne itp.), 
e) prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy                      

i sprawozdania, planowanie wydatków, statystyka czytelnictwa dzienna, 
miesięczna, semestralna i roczna), 

f) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej. 
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§ 38 
 

Organizacja biblioteki 
 

1. Lokal biblioteki składa się z 2 pomieszczeń (biblioteka z wypożyczalnią, czytelnia 
multimedialna). 

2. Czas pracy biblioteki: 
1)    biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją 
        roku szkolnego, 
2)    udostępnianie zbiorów odbywa się przez 26/30 godzin tygodniowo. Czas otwarcia  
       biblioteki zatwierdza na początku roku szkolnego dyrektor szkoły. 

3. Zbiory 
1)    struktura zbiorów zależy od: zainteresowań czytelników, dostępności do zbiorów  

              innych bibliotek, 
2)    rodzaje zbiorów: 
3)    programy i podręczniki szkolne, 
4)    lektury uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów, 
5)    wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej, 
6)    czasopisma dla dzieci i młodzieży, ogólnopedagogiczne i metodyczne dla 
        nauczycieli, naukowe, popularnonaukowe, społeczno – kulturalne, gazety, 
7)    podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno – wychowawczej  
       nauczycieli, 
10)  materiały audiowizualne, 
11)  materiały regionalne. 

4. Pracownicy 
1)     w bibliotece zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz zgodnie z obowiązującymi   
        przepisami (normami). 

5. Finansowanie wydatków 
1)    podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły, 
2)    planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego 
       szkoły, który opiniuje rada pedagogiczna, 
3) biblioteka może otrzymywać dotacje na swa działalność od rady rodziców lub   
      z innych źródeł, 
4) biblioteka może zdobywać dodatkowe środki finansowe przez prowadzenie  
      działalności gospodarczej, pod warunkiem, że działalność ta nie koliduje z realizacją  
      jej podstawowych zadań. 
 

 § 39 
 

Regulamin biblioteki 
 

1. Zasady korzystania z biblioteki przez uczniów: 
1) uczeń, który korzysta z biblioteki, ma obowiązek przestrzegania regulaminu 

biblioteki, 
2) uczeń ma prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów, 
3) uczeń jest zobowiązany do dbania o wypożyczone książki, 
4) uczeń jednorazowo może wypożyczyć 3 książki, 
5) można prosić o rezerwowanie potrzebnej pozycji, 
6) w stosunku do czytelnika przetrzymującego książki mogą być zastosowane kary 

zgodnie   z ustaleniami rady pedagogicznej, 
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7) w przypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik musi zwrócić taką samą lub 
wskazaną przez bibliotekarza, 

8) wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone na tydzień przed 
zakończeniem roku szkolnego, 

9) czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do pobrania 
zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki, 

10) uczniom biorącym udział w pracach biblioteki mogą być przyznawane nagrody na 
koniec roku. 

 
 

XIV. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły 
 

 § 40 
 

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

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 
określają odrębne przepisy. 

3.   Wszyscy zatrudnieni w szkole nauczyciele posiadają status funkcjonariuszy publicznych. 
 
 

     § 41 
 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 
odpowiedzialny za jakość i wyniki  pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 
uczniów. 

2. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli związany jest z: 
1) odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 
2) prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego, 
2a) dostosowywaniem metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia, 
3) realizowaniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby       
i zainteresowania uczniów 
4) dbałością o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny, 
5) wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 
5a.)dostosowywaniem wymagań dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się, 
5b) dostosowywaniem wymagań edukacyjnych uczniom do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 
    - posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia 
oraz       ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 
opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach            i oddziałach ogólnodostępnych 
lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i 
opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w 
specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach; 
- posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia; 
- 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;   
- nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 5b,  który objęty jest pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 
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rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 
dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach                                i placówkach 
6) bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym traktowaniu 

wszystkich uczniów, 
6a) stosowaniem oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim 
charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania 
informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy: 
- wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 
- odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby 
uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności, 
- przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić ocenę, 
- wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej, 
6b) obowiązkowym uzasadnianiem wystawionych ocen uczniowi, 
6c) udostępnianiem uczniowi i rodzicom ucznia pisemnych prac do wglądu na zasadach 
określonych w § 49 ust. 3 i 4 statutu szkoły, 
7) przeprowadzeniem diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie 

pierwszej szkoły podstawowej. 
8) udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu                 

o rozpoznanie potrzeb uczniów,  
9) doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy 

merytorycznej. 
 

§ 42 
 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,                       
a w szczególności: 
1) tworzenie warunków wspomagających  rozwój ucznia, proces jego uczenia się              

oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów  oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

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

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy     
( jeżeli tego typu godziny przewiduje siatka godzin), 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi    
      i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych,  
      którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie 
      uzdolnionych  jak       i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, 
b) współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach 

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

c) włączenie ich w sprawy życia klasy i szkoły. 
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5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 
kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz 
zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; organizację i formy udzielania tej  
pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom 
pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 

6) do szczególnych zadań wychowawcy należy: 
           a)       założenie i prowadzenie zeszytu wychowawcy klasowego, 
           b)      opracowanie planu pracy wychowawcy klasowego, 
           c)      dbałość o systematyczne wypełnianie dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen  
                    przez siebie i innych nauczycieli, 

d)     czuwanie nad frekwencją i realizacją obowiązku szkolnego, 
e)     poznawanie ucznia, jego zainteresowań, zdolności i potrzeb, 
f)      poznanie warunków życia i stanu zdrowotnego uczniów, 
g)     organizowanie życia koleżeńskiego i towarzyskiego w klasie, 
h)     wdrażanie i motywowanie uczniów do pracy nad sobą, 
i)      bieżące informowanie uczniów o aktualnych sprawach szkoły, 
j)      kontrola i ocena zachowania uczniów, 
k)     nadzorowanie nad pełnieniem przez klasę dyżurów w szkole; prowadzenie  
        w tym czasie kroniki szkolnej, zorganizowanie imprezy szkolnej i apelu, 

                  l)     zorganizowanie w porozumieniu z uczniami i rodzicami co najmniej jednej 
                          wycieczki krajoznawczo – turystycznej w ciągu roku, 

m)   organizowania wywiadówek i spotkań z rodzicami w celu omawiania  
                         postępów w nauce oraz bieżącego informowania rodziców  o klasie,  
                         o trudnościach i osiągnięciach w pracy wychowawczej, 

n)    zorganizowanie klasowej rady rodziców, tzw. „trójki klasowej”, 
o)    organizowanie indywidualnych kontaktów z rodzicami i imprez klasowych  
        dla rodziców, 
p)     włączenie rodziców do prowadzenia preorientacji zawodowej w klasie    
         i do prac społecznych na rzecz klasy i szkoły, 
r)     reprezentowanie klasy na posiedzeniach rady pedagogicznej, 
s)     kierowanie systemem kar i nagród w klasie, 
t)     ocenianie i opiniowanie uczniów, 
u)    odpowiedzialność za wygląd i higienę klasy, całokształt pracy wychowawczej  
       i opiekuńczej na terenie szkoły. 

3.  Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej   
       i metodycznej  ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych,   
         a w szczególności: 

       1)      pedagogów i psychologów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 
       2)      nauczycieli doradców  przedmiotowo – metodycznych, 
       3)      wizytatorów Kuratorium Oświaty w Opolu, 
       4)     dyrektora szkoły i doświadczonych pedagogów uczących w szkole. 
 
 

XV. Szczegółowe zasady przyjmowania uczniów do szkoły  
 

 § 43 
 

1. Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które         
w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat lub 6 lat i nie odroczono im obowiązku 
szkolnego, a także dzieci,  w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze 
przyjęcie do szkoły. 
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    1)W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku  
      szkolnego przez dziecko sześcioletnie może być odroczone na wniosek rodziców.  
      Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego rodzice mogą składać w trakcie całego roku  
       kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat, tj. do 31 grudnia. Odroczenie  
      dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie  
      obowiązku szkolnego. Do wniosku o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego rodzice  
      zobowiązani są dołączyć opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania  
      obowiązku szkolnego przez dziecko w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną  
      albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dziecko, któremu odroczono  
      spełnianie obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, 
      oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania  
      przedszkolnego. 
     2)Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie  
     przez dziecko obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą. Zezwolenie może być   
     wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do  
     wniosku o wydanie zezwolenia dołączono: 
     - opinię poradni psychologiczno –pedagogicznej 
     - oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację   
      podstawy programowej obowiązujące na danym etapie kształcenia, zobowiązanie  
      rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające  
     obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. 
2. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej sześcioletniej  szkoły podstawowej                

w terminie od 1 do 31 marca roku kalendarzowego poprzedzającego nowy rok szkolny    
na podstawie regulaminu rekrutacji ( stanowiący załącznik nr3 do statutu ) 

3. Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego 
przyjmuje się:  

          1)    z urzędu – wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, na podstawie    
                 zgłoszenia dziecka do szkoły ( załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji ) 
          2)    na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem     
                 danej szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca ( załącznik nr 3 do  
                   regulaminu rekrutacji ) 
         3)     przy naborze dzieci spoza obwodu brane będą pod uwagę następujące kryteria    

      ( wg. skali punktowej ) 
    - dziecko posiada rodzeństwo w szkole ( 1 pkt ) 
    - szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica ( prawnego opiekuna ) lub na   
       trasie jego dojazdu do pracy    ( 1   pkt ) 
    - szkoła jest miejscem pracy jednego z rodziców ( prawnych opiekunów ) ( 1 pkt ) 
    - rodzic ( prawny opiekun ) został oddelegowany do pracy na terenie miejscowości  
      należących do obwodu szkoły ( 1 pkt ) 
    - rodzic dziecka jest absolwentem naszej szkoły( 1 pkt ) 
     3a)  jeżeli pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego określony w ustępie 3. pkt 3) 
nie da ostatecznego rozstrzygnięcia ( kandydaci uzyskali w tym etapie równorzędne 
wyniki lub po zakończeniu tego etapu i przyjęciu osób, które spełniły choćby jedno 
kryterium       z tej grupy, szkoła dysponuje wolnymi miejscami ) przeprowadza się 
kolejny etap postępowania obejmujący łącznie następujące kryteria i liczbę punktów dla 
każdego kryteriów. 
- wielodzietność rodziny kandydata ( 1 pkt ) 
- niepełnosprawność kandydata ( 1 pkt ) 
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata ( 1 pkt ) 
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata ( 2 pkt ) 
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata ( 1 pkt ) 
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- samotne wychowywanie kandydata przez rodzica ( 1 pkt ) 
- objecie kandydata pieczą zastępczą ( 1 pkt ) 

    4)    posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbędzie się do 15 kwietnia. ( regulamin pracy  
           komisji rekrutacyjnej stanowi załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji )  
    5)    podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
           do 20 kwietnia.  
   6)    po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, gdy szkoła dysponuje wolnymi  
          miejscami prowadzi się postępowanie uzupełniające zgodnie z wyżej  
          wymienionymi zasadami w terminach do : 
                      a)    składanie wniosków od 1 do 10 czerwca  
                      b)    posiedzenie komisji rekrutacyjnej do 20 czerwca 
                      c)    podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  
                             i nieprzyjętych do 30 czerwca 

7) komisja rekrutacyjna może określić wykaz dokumentów/oświadczeń 
potwierdzających spełnianie kryteriów 

8) w przypadku nie przedłożenia przez rodzica ( prawnego opiekuna ) dokumentów 
określonych przez komisję rekrutacyjną potwierdzających spełnianie kryteriów, 
komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek może nie uwzględnić danego kryterium 

9) do wniosku dołącza się opcjonalnie: 
- oświadczenie o wielodzietności kandydata ( wielodzietność rodziny kandydata 
oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci – art. 20b ustawy o systemie 
oświaty. 
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu                             
na niepełnosprawność kandydata 
- orzeczenie o niepełnosprawności rodzica ( opiekuna ) lub rodziców ( opiekunów ) 
kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011r. nr 127 poz. 721 ze zm. ) 
- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt 
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie 
wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 
- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą                 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2013r. poz 135 ze zm.) 

     10)  dokumenty, o których mowa w  § 43 ust. 3 pkt.9 składa się w oryginale, notarialnie   
poświadczonej kopii albo  w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76         
a § 1 Kpa odpisu lub wyciągu dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej        
z oryginałem przez rodzica kandydata 

    11)   oświadczenia, o których mowa w § 43 ust. 3 pkt.9 składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie 
jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań” 

4. Dyrektor szkoły publicznej decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły 
podstawowej; przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkolnym 
wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka. 

5. Do klasy programowo wyższej w sześcioletniej szkole podstawowej  przyjmuje się ucznia    
na podstawie: 
   1)    świadectwa ukończenia klasy niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez  
       szkołę, z której uczeń odszedł, 
   2)    pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku: 
            a)   ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą, 

       b)   ubiegania się do klasy bezpośrednio wyższej, niż to wynika z ostatniego  
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     świadectwa szkolnego ucznia, 
   3)    świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę  za granicą i ostatniego   
          świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy  
          na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

6. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w punkcie 5 b, przeprowadza się ze 
wszystkich przedmiotów  obowiązkowych  ujętych w planach nauczania klas niższych     
od klasy tej szkoły, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem wychowania technicznego, 
plastycznego, muzycznego i fizycznego. 

7. Różnice programowe z przedmiotów objętych  nauką w klasie, do której uczeń 
przechodzi, są uzupełniane wg zasad ustalonych przez nauczycieli danych przedmiotów. 

8. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się innego języka (języków) obcego 
niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu 
uczęszczanie  na zajęcia innego oddziału (grupy) w tej samej szkole, uczeń może: 
   1)   uczyć się języka (języków) obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we  

               własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo: 
         2)   kontynuować we własnym zakresie naukę języka  (języków) obcego, którego uczył  
               się w poprzedniej szkole, albo: 
         3)   uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole. 
9. Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu 

obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego z tej samej lub innej 
szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku, gdy dyrektor nie może 
zapewnić nauczyciela danego przedmiotu – przez dyrektora innej szkoły. 

 
 

XVI. Uczniowie szkoły 
 

§ 44 
 
 Uczniowie rekrutowani są do szkoły zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw  - rozdz. 2a ustawy z dnia 6 grudnia 2013r ( Dz U.2014r. poz 7 ) 
 

 § 45 
 
Prawa i obowiązki ucznia: 
1.Uczeń ma prawo do: 

 
1)     właściwie zorganizowanego procesu nauczania-kształcenia, zgodnie  
        z zasadami higieny pracy umysłowej, 
2)    opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających  
       bezpieczeństwo i uwzględniających jego potrzeby i zainteresowania. 

         3)    ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychologicznej oraz  
                ochronę i poszanowanie jego godności, korzystania  z pomocy stypendialnej bądź  
                doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami, 

4)    życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 
5)    swobody wyrażania myśli i przekonań a w szczególności dotyczących życia szkoły,  
       a także światopoglądowych i religijnych-jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 
6)    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
7)    sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli  
        postępów w nauce zgodnie z zapisem w OW ( ocenianie wewnątrzszkolne )  
8)     pomocy w przypadku trudności w nauce,  
9)     korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego  i zawodowego, 
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10)   korzystania z pomieszczeń szkoły, środków dydaktycznych oraz sprzętu  
        szkolnego, czytelni multimedialnej, pracowni komputerowej, księgozbiorów  
        biblioteki - również podczas zajęć pozalekcyjnych, 
11)    wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się  
         w organizacjach działających w szkole, 
12)    przedstawiania wychowawcy, nauczycielom i dyrektorowi swoich problemów  
         oraz uzyskania od nich pomocy i wyjaśnień, uzyskania pomocy nauczyciela  
         w przypadku gdy uczeń nie zrozumiał tematu lub był nieobecny na lekcji, 
13)    odpoczynku w przerwach między lekcyjnych, lekcje rozpoczynają się          
          i kończą równo z dzwonkiem. 
14)    na okres przerw świątecznych, ferii i dłuższych weekendów nie zadaje się zadań  
         domowych, 
15)   w pierwszym dniu powrotu do szkoły po tygodniowej chorobie można być 
         nieprzygotowanym do lekcji, 
16)   możliwości zgłaszania na początku lekcji swojego nie przygotowania bez   
         podawania przyczyny, ( 1 raz w ciągu semestru, jeżeli liczba godzin przedmiotu  
         w tygodniu jest mniejsza od 4 lub 2 razy w ciągu semestru, jeśli tygodniowa liczba 
         godzin przedmiotu wynosi co najmniej 4 ) 
17)   odwołania się do nauczyciela przedmiotu, wychowawcy, rzecznika praw ucznia 
         szkolnego mediatora lub dyrektora szkoły, jeżeli stwierdzi, że został źle oceniony 
         oraz w innych sprawach (należy zachować kolejność), 
18)    korzystania w szkole z telefonu komórkowego i innych urządzeń ( aparatu 
          fotograficznego, dyktafonu, mp3, walkmena itp.) poza zajęciami edukacyjnymi  
         ( jedynie na przerwach, przed i po zajęciach lekcyjnych ) lub w szczególnych 
          przypadkach za zgodą osoby prowadzącej zajęcia. Osobom, które nie będą  
          właściwie korzystać z tego prawa, telefon  ( urządzenie ) zostanie zarekwirowany  
         do czasu odbioru go przez rodzica u wychowawcy. Skutkować to będzie również  
         otrzymaniem punktów ujemnych decydujących o ocenie z zachowania.   

 
 
2. Uczeń ma obowiązek 
            1)        sumiennie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych, 

     systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych  oraz  
           w życiu szkoły, 

            2) nie zakłócać swym zachowaniem przebiegu zajęć, 
      3) godnie i kulturalnie zachowywać się w  szkole i poza nią, 
      4)  nosić schludny, czysty i nieprowokujący ubiór  w dni nauki szkolnej. W czasie 
imprez i uroczystości szkolnych ustalanych  w harmonogramie na początku każdego roku 
szkolnego obowiązuje biała bluzka ( koszula ) oraz ciemne spodnie ( spódnica ). Nie 
stosowanie się do tego nakazu skutkować  będzie otrzymaniem punktów ujemnych 
decydujących o ocenie z zachowania, 
      5) dbać o honor i dobre imię własnej szkoły, 
      6) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły, 
      7) podporządkowywać się zaleceniom dyrektora szkoły, wychowawcy,  

                 nauczycieli, oraz pracownikom szkoły, 
      8) troszczyć się o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd, dbać o zachowanie  

     czystości i porządku na terenie szkoły, za wyrządzone szkody ponosić  
     odpowiedzialność materialną, 

      9) uzupełnić zaległości  w nauce, jeżeli nie był obecny na zajęciach, 
     10) usprawiedliwić nieobecność w terminie do 7 dni po powrocie do szkoły      

    ( nieobecność tygodniową może usprawiedliwić rodzic - prawny opiekun,   
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     powyżej 7 dni respektowane będą tylko zwolnienia lekarskie). Nieobecności  
     powyżej 7 dni spowodowane innymi sytuacjami niż choroba rodzic ( prawny  
     opiekun ) musi  uzgodnić z dyrekcją szkoły. 

    11) być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, 
    12) traktować  poprawnie i z szacunkiem swoich szkolnych kolegów, 

          13) przestrzegać zasad bezpieczeństwa w czasie przerw: 
a)     nie wolno wychodzić poza teren szkoły, 
b)     nie wolno urządzać zabaw zagrażających zdrowiu i życiu własnemu  
         i kolegów, 
c)      bez potrzeby wchodzić do pokoju nauczycielskiego, w razie bardzo 

                                ważnej sprawy zwróć się do nauczyciela dyżurującego w obrębie pokoju  
                                nauczycielskiego, 

d)    po dzwonku uczniowie ustawiają się przed drzwiami sali lekcyjnych – 
       wchodzenie odbywa się pod nadzorem nauczyciela, 
e)     nie wolno opuszczać budynku w czasie niesprzyjających warunków  
       atmosferycznych ( deszcz, burza, wichura, grad, śnieżyca). 

 
 

                     § 46 
 

1. Nagrody: 
1)    Uczeń może być nagrodzony za: 

a)    rzetelną naukę i wzorowe zachowanie, (średnia dla klas IV – VI – 
       co najmniej 4,75), 
b)   wzorową frekwencję – 100 % ( może być 90 % , jeżeli nieobecność  
      jest usprawiedliwiona), 
c)   czytelnictwo, 
d)   wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie, 
 e)  prace społeczne i użyteczne. 
 

     2)   Rodzaje nagród: 
a) pochwała wychowawcy w obecności klasy, 
b) pisemna pochwała nauczyciela w zeszycie uwag, 
c) pochwała wychowawcy na apelu, 
d) pochwała dyrektora szkoły, 
e) nagroda książkowa, dyplom lub rzeczowa, 
f) list pochwalny do rodziców, 
g) przyznanie świadectwa z wyróżnieniem, 
h) nagroda dyrektora szkoły dla absolwentów. 

 
 

2. Kary: 
1)   Uczeń może być ukarany w następujący sposób: 

a) indywidualne upomnienie przez wychowawcę klasy, 
b) pisemna uwaga nauczyciela w zeszycie uwag, 
c) nagana wychowawcy klasy w obecności klasy, 
d) nagana dyrektora szkoły w obecności kolegów i koleżanek, 
e) przeniesienie do równoległej klasy, 
f) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,  

         reprezentowania szkoły na zewnątrz w zawodach i konkursach, 
g) wezwanie rodziców do szkoły, 
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h) wykonanie pracy użytecznej na rzecz społeczności szkolnej. 
i) przeniesienie do ośrodka wsparcia wychowawczego  

        ( zgodnie z uchwałą Nr 186/2006 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006r.) 
       2)   Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. 
       3)   Uczeń ma prawo odwołać się od wyznaczonej kary w ciągu 3 dni do szkolnego  
             rzecznika praw ucznia, pedagoga szkolnego lub do dyrektora szkoły, którzy winni są  
             zbadać sprawę  i zająć stanowisko w terminie 7 dni. 

 4)   Uczeń ma prawo do rzeczowej popartej uzasadnionymi argumentami odpowiedzi. 
3. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia  
      o przyznanej  mu  nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. 
4. Tryb przyznawania nagród dla wyróżniających się uczniów: 

1)    Nagrodę Dyrektora Szkoły przyznaje się wyróżniającym się w nauce 
        i w sprawowaniu uczniom kończącym szkołę, zgodnie z regulaminem przyznawania 
       Nagrody Dyrektora. 

 
 
 
 

XVII. Wewn ątrzszkolne zasady oceniania 
 

 
                                                        § 47 
 

1. Ocenianiu podlegają : 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) zachowanie ucznia; 

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

 
3.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i 
postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i 
realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu 
oceny. 

 
4.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 
uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 
etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w § 45 ust. 2  i § 58 ust. 10,12,13 statutu szkoły. 

 
5.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

 
1) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 
            poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i  jego zachowaniu oraz  
            postępach   w tym zakresie;  
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,                              

co  zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju i kierunków dalszej    
            pracy; 
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
            dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce 
            i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
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5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 
            -wychowawczej. 

 
6.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  
 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                               
i dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań 
wobec uczniów objetych ppomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole; 

  
2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według 
skali i w  formach  przyjętych w szkole; 

 
3) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i  dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali , o której mowa     
w § 50, 51  i 58 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;  
 

5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  
klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania; 

 
6)  ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

 
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o 

postępach i  trudnościach  ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i 
pisemnych prac uczniów; 

 
7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez 
nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą.  

 
                                                        § 48 
 

 1. W  ocenianiu obowiązują zasady: 
 

1) Zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych); 
2) Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena 

końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych; 
3) Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria 

oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 
4) Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 
5) Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  

poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen. 
6) Zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji  

 w oparciu o okresową ewaluację; 
 

                                                      § 49 
 

                                                    Jawność oceny. 
   1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom wybrany lub opracowany przez 

siebie program  nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę zespołu.  
   

   2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:  
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1)    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i 
rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych, 
wynikających z  realizowanego  programu nauczania; 

2)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny   klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 
4)  skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

 
3.  Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach 

dydaktycznych. Prace pisemne zawierają krótkie pisemne uzasadnienie oceny, w którym 
nauczyciel wskazuje wiadomości i umiejętności opanowane przez ucznia w porównaniu z 
wymaganiami edukacyjnymi z obszaru sprawdzanego testem, sprawdzianem lub klasówką.  W 
przypadku kartkówek, odpowiedzi ustnych, prezentacji lub innych krótkich form sprawdzania 
wiedzy uzasadnienie oceny nie jest wymagane, ale obowiązkowo ta forma sprawdzenia powinna 
być opatrzona komentarzem wskazującym w jaki sposób uczeń powinien nadrobić braki oraz 
jakiego zakresu one dotyczą. 

   4.   Rodzice ( prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace dzieci na zebraniach    
ogólnych i konsulatacjach.  

5.  Dokumentację z przeprowadzanych egzaminów sprawdzających, poprawkowych i 
klasyfikacyjnych udostępnia się na pisemny wniosek rodzica  skierowany do dyrektora szkoły. 
Dyrektor szkoły w  wyznaczonym terminie, jednak nie póżniej niż w ciągu 7 dni,  udostępniania 
prowadzoną przez placówkę dokumentację tych egzaminów. Dokumentacja jest przedstawiana 
stronie zainteresowanej w obecności przewodniczącego konkretnej komisji przeprowadzającej 
sprawdzian lub egzamin. Przewodniczący komisji, obecny w trakcie udostępniania dokumetacji 
jest obowiązany szczegółowo omówić przebieg tego egzaminu/sprawdzianu oraz wskazać mocne 
i słabe strony ucznia, a także dokonać porównania odpowiedzi pisemnych i ustnych z 
wymaganiami edukacyjnymi. 

6. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są: 
1) prace pisemne : 

a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich  tematów realizowanych na 
     maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. nie musi być zapowiadana;, 

b) klasówka (sprawdzian, test) obejmująca większą partię materiału określoną przez  
      nauczyciela z co najmniej tygodniowym  wyprzedzeniem. termin winien być    
      odnotowany w dzienniku lekcyjnym, 

2) praca i aktywność na lekcji; 
3) odpowiedź ustna; 
4) praca projektowa; 
5) praca domowa; 
6) prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji; 
7) twórcze rozwiązywanie problemów. 

 
7.    Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować  pracę z uczniem, w szczególności poprzez 

dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.2 pkt 1 do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – 
pedagogicznej lub innej  poradni specjalistycznej.  

 
8.     Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki , zajęć technicznych, plastyki, 

muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany 
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w 
przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz 
aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 
 

9. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z ćwiczeń na  zajęciach wychowania fizycznego, zajęć 
komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na  podstawie opinii o ograniczonych 
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możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony 
w tej opinii. 
 

10. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.9  uniemożliwia ustalenie 
oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 % 
planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń ten nie podlega klasyfikacji  z tych zajęć, a w 
dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo   „ zwolniona”.  
 

11.   Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 9 jest obowiązany być obecny na lekcji.  
 

12. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni 
psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia  ucznia  z  wadą  słuchu  
lub  z  głęboką  dysleksją  rozwojową, z afazją,  ze sprzężonymi niepełnosprawnościami  lub         
z autyzmem   z  nauki  drugiego  języka obcego  do końca danego etapu edukacyjn 

 
§ 50 

 
                           System oceniania wewnątrzszkolnego dla klas I – III.                                         

1. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową. 
2. Oceny cząstkowe wyrażane będą w sposób punktowy: 

1) w klasach I-III stosowane będą znaki cyfrowe (punkty) w skali: 6 -1.                                                  
Metodą wspomagającą ocenianie sumujące jest ocenianie kształtujące, czyli 
wspomagające uczenie się. 

2) stosuje się nadal ocenę słowną w postaci pochwały, aprobaty, bądź wskazówki 
czy zachęty do dalszej pracy. 

3) ocenę opisową formułuje się i zapisuje w karcie oceny opisowej.                  
Materiałami pomocniczymi są arkusze diagnostyczne osiągnięć i postępów 
ucznia.                                                                                                                                              

3. Ocenianie cząstkowe osiągnięć ucznia  ustala się za pomocą następujących ogólnych 
kryteriów:  
 

                  1)  6 punktów otrzymuje uczeń, który: 
a) sprawnie komunikuje się z uwzględnieniem sytuacji, osób i reguł konwersacji; 
b) bogaci słownik czynny i bierny; 
c) czyta płynnie, biegle, wyraziście i ze zrozumieniem nowy tekst i jest 

przygotowany do korzystania z różnych źródeł wiedzy; 
d) swobodnie posługuje się różnymi formami wypowiedzi pisemnej w sposób 

bezbłędny pod względem ortograficznym i stylistycznym; 
e) rozwija wyobraźnię i ekspresję plastyczną oraz muzyczną; 
f) działania artystyczne są bogate pod względem jakości wykonania; 
g) rozbudza ciekawość światem, obserwuje i bada najbliższe otoczenie posiadając 

wiadomości zawarte w programie nauczania oraz wykraczające poza niego; 
h) praktycznie stosuje zdobytą wiedzę (porządkowanie, mierzenie, ważenie, 

kupowanie i płacenie, odczytywanie wskazań zegara i termometru, 
posługiwanie się kalendarzem, dostrzeganie rytmiczności w organizacji czasu); 

i) logicznie myśli podczas rozwiązywania złożonych problemów 
matematycznych; 

j) świadomie i sprawnie wykonuje działania matematyczne; 



 49

k) zna i stosuje wiedzę zawartą w regułach i twierdzeniach, wynikających z treści 
programu nauczania. Samodzielnie formułuje reguły na podstawie zdobytej 
wiedzy; 

l) doskonali umiejętności rozwijające naturalne formy ruchu: biegi, skoki, rzuty, 
czworakowanie,  przetaczanie i wspinanie oraz aktywnie uczestniczy w 
zajęciach przestrzegając zasad bezpieczeństwa. Odnosi sukcesy w rywalizacji 
sportowej. 
 

                  2)  5 punktów otrzymuje uczeń, który: 
a) umiejętnie, płynnie i w uporządkowany sposób wypowiada się na podany 

temat; 
b) czyta płynnie, biegle, wyraziście i ze zrozumieniem; 
c) opanował pisanie jako sposób komunikowania się w różnych formach 

wypowiedzi pisemnej, prawidłowo pod względem stylistycznym i 
ortograficznym; 

d) rozwija wyobraźnię i ekspresję w różnych formach aktywności plastycznej, 
muzycznej i technicznej. Działa dokładnie,  starannie i uważnie wykonując 
wytwory artystyczne; 

e) obserwuje i bada najbliższe otoczenie posiadając bardzo dobre wiadomości z 
edukacji przyrodniczej zawarte w programie nauczania; 

f)  sprawnie oblicza działania i stosuje zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu 
problemów matematycznych;  

g) zna i stosuje wiedzę zawartą w programie nauczania; 
h) jest sprawny ruchowo i uczestniczy w różnych formach aktywności fizycznej. 

 
                  3)    4 punkty otrzymuje uczeń, który: 

a) wypowiada się krótkimi, ale logicznymi zdaniami; 
b) opanował czytanie w dobrym tempie i rozumie treść; 
c) z nieznaczną pomocą posługuje się wszystkimi formami wypowiedzi pisemnej; 
d) stosuje różne środki wyrazu plastycznego i technicznego; 
e) śpiewa poznane piosenki; 
f) w dobrym stopniu opanował wiadomości o otaczającym świecie przyrody; 
g) sprawnie oblicza działania i stosuje zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu prostych 

problemów matematycznych; 
h) zna reguły i z pomocą nauczyciela je stosuje; 
i) rozumie potrzebę aktywności fizycznej i przestrzega ustalonych zasad podczas 

zabaw ruchowych. 
 

4)  3 punkty otrzymuje uczeń, który: 
a) zwykle radzi sobie z dostosowaniem sposobów komunikowania się w różnych 

sytuacjach, ale często wymaga wsparcia w werbalizowaniu własnych opinii i 
sądów; 

b) odpowiada prostymi zdaniami; 
c) czyta w wolnym tempie i często z pomocą nauczyciela wyszukuje w tekstach 

wskazane fragmenty; 
d) na podstawie podanego słownictwa i z pomocą tworzy i zapisuje różne proste 

formy wypowiedzi pisemnej; 
e) śpiewa tylko z zespołem klasowym wybrane piosenki; 
f) prace wykonuje bardzo niestarannie, ale na zadany temat i oddaje w ustalonym 

terminie; 
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g) zwykle z pomocą prowadzi obserwacje i dostrzega zmiany w otaczającym 
świecie. Posiada mały zasób wiedzy o otaczającym świecie; 

h) radzi sobie z obliczeniami prostych działań, popełniając czasami błędy; 
i) układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe popełniając błędy; 
j) błędnie stosuje poznane reguły; 
k) niestarannie i bez zaangażowania ćwiczy. Unika wykonywania poleceń 

 
5)  2 punkty otrzymuje uczeń, który: 
a) nie zawsze chętnie uczestniczy w rozmowach, zadaje proste pytania, 

odpowiada na nie jednym słowem; 
b) czyta w wolnym tempie, głoskuje i sylabizuje znane  teksty i zawsze 

potrzebuje wsparcia nauczyciela w rozumieniu treści, dostrzeganiu i 
wskazaniu związków przyczynowo-skutkowych; 

c) tworzy jedno lub dwuzdaniowe wypowiedzi pisemne, które zawierają błędy 
stylistyczne i ortograficzne. Uczestniczy w zespołowym redagowaniu opisów i 
krótkich wypowiedzi, stara się je poprawnie zapisać; 

d) śpiewa z zespołem klasowym wybrane piosenki myląc się i potrzebując 
wsparcia oraz zachęty do aktywności; 

e) prace wykonuje niestarannie i nie zawsze na temat, oddaje je po wyznaczonym 
terminie; 

f) tylko z pomocą nauczyciela i pod jego kierunkiem wykonuje proste 
obserwacje, nie zawsze angażują się w realizację zadania; 

g) dokonuje obliczeń przy wsparciu nauczyciela; 
h) tylko z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe, popełniając 

błędy; 
i) mimo pomocy, często popełnia błędy podczas określania reguł; 
j) często rezygnuje z aktywności fizycznej bez podania przyczyny, wykazuje 

brak zaangażowania na zajęciach. 
 

6)  1 punkt otrzymuje uczeń, który: 
a) nie potrafi zbudować prostych zdań będących odpowiedzią na zadane pytanie; 
b) czyta wolno, głoskując i sylabizując znany tekst; 
c) nie czyta nowego tekstu; 
d) nie potrafi mimo podanego słownictwa i udzielonej pomocy uczestniczyć w 

zespołowym redagowaniu opisów i krótkich wypowiedzi, które niestarannie i 
niepoprawnie zapisuje. Wypowiedź pisemna zawiera wiele błędów 
stylistycznych i ortograficznych. Nie zamyka wypowiedzi w formie zdania; 

e) nie śpiewa nawet wyznaczonych fragmentów utworu i nie wykazuje 
zainteresowania; 

f) nie oddaje prac i nie wykazuje aktywności na zajęciach plastyczno-
technicznych; 

g) mimo wsparcia  nauczyciela  nie opanował materiału i nie podjął się realizacji 
zadania dotyczącego treści z zakresu edukacji przyrodniczej; 

h) nie radzi sobie z obliczeniami prostych działań i rozwiązywaniem, mimo 
pomocy, prostych zadań tekstowych. Popełnia liczne błędy. Nie rozumie treści 
zadań i poleceń, i nawet z pomocą nie potrafi rozwiązać zadania; 

i) nie zna poznanych reguł; 
j) odmawia udziału w zajęciach ruchowych.  
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4. Uczeń w klasach I-III ma prawo do poprawy uzyskanych punktów ze sprawdzianu. 
Punkty można poprawiać tylko jednorazowo i w terminie 2 tygodni od jej uzyskania. 
Nauczyciel może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu poprawienia punktów               
w przypadku choroby ucznia lub usprawiedliwionej nieobecności w szkole nie 
związanej z chorobą. 

5. Roczna ocena opisowa klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 
opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych   
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności          
w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Roczna ocena opisowa zapisana jest na świadectwie 
szkolnym, w arkuszu ocen oraz w dzienniku lekcyjnym. 

6. Ocena zachowania ucznia klas I-III jest oceną opisową ustaloną w oparciu  o pięć 
obszarów zachowania ucznia. Wyrażona jest następującymi określeniami: 

1) Wzorowe – W 
2) Bardzo dobre – B 
3) Dobre – D 
4) Poprawne – P 
5) Nieodpowiednie – N 

7.  Ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:  
1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 
2) Kulturę osobistą i postawę moralną ucznia. 
3) Rozwój własnych zainteresowań i zdolności. 
4) Dbałość o zdrowie i wygląd zewnętrzny. 
5) Postawę społeczną ucznia. 

8. Uczeń klas I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego 
osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

9. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) i po uzyskaniu zgody wychowawcy lub na 
wniosek wychowawcy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po 
zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej uczeń klasy I i II szkoły 
podstawowej może otrzymać promocję do klasy programowo wyższej również w ciągu 
roku szkolnego. 

10. Ucznia klas I-III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko                               
w wyjątkowych przypadkach, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu 
opinii rodziców (opiekunów prawnych) ucznia. 

§ 51 
 

                       System  oceniania wewnątrzszkolnego dla klas IV – VI.  
Skala ocen z zajęć edukacyjnych -  

 
1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne ustala się w stopniach według skali:                        

stopień celujący – 6                                                                                                                                  
stopień bardzo dobry – 5                                                                                                                           
stopień dobry – 4                                                                                                                                      
stopień dostateczny – 3                                                                                                                             
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stopień dopuszczający – 2                                                                                                                         
stopień niedostateczny – 1 

2. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego wysiłku 
stosuje się ocenianie opisowe z zachowaniem zasad oceniania kształtującego. Każda forma 
sprawdzania osiągnięć ucznia kwitowana jest recenzją oraz komentarzem ustnym lub na 
piśmie, zawierającym obowiązkowo cztery elementy: 
 
a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 
b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby 

uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności, 
c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę, 
d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej. 

 
3. Uczeń ma prawo dokonywać poprawy określonej w wymaganiach edukacyjnych umiejętności 

na zasadach określonych w przedmiotowych systemach oceniania. 

4. Na spotkaniach ogólnych z rodzicami – wywiadówkach (raz na dwa miesiące) nauczyciel 
przedstawia pisemną informację rodzicom (prawnym opiekunom)  o poziomie osiągnięć 
ucznia wyrażoną w skali ocen szkolnych, jak w ust. 1. 

5. W trakcie roku szkolnego dopuszcza się stosowanie przez nauczycieli dowolnych symboli           
w dokumentacji pedagogicznej. Rodzaj stosowanej symboliki  w zapisach w dzienniku 
lekcyjnym jest znany uczniom i rodzicom . W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie 
„+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” 
niższej kategorii wymagań.  

6. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie 
skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst. 

7. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni w klasyfikacji śródrocznej  i rocznej:  

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności wykraczające poza 
program danej klasy, czyli: 

a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów  

teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje 
rozwiązania nietypowe,  

c) rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania, 
d)  osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach  sportowych 

i innych, kwalifikując się do finałów  
 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone na 
poziomie wymagań dopełniającym, czyli:  

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 
przedmiotu w danej klasie,  

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy  
teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,  

c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań, problemów 
w nowych sytuacjach; 

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

a) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności, 
b)  rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne  
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4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych, 

czyli:  
a) opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu 

codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie  
 

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

a) opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z lekcji, 
b)  rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne                                

i praktyczne; 
 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań 
koniecznych.  
 
                                                   § 52  
 
                   Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

 
1.  Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:  
1) prace pisemne:  

 a)        sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna   
wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału trwająca nie dłużej  
niż 2 godziny lekcyjne,  

           b)     kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich   
           lekcji, może być niezapowiedziana,  

c)     referaty,  
d)     zadania domowe  

2) wypowiedzi ustne:  
a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,  
b) wystąpienia (prezentacje),  
c) samodzielne prowadzenie elementów lekcji,  

 
      3)  sprawdziany praktyczne,  
      4)  projekty grupowe,  
      5)  wyniki pracy w grupach,  
      6) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki,     prezentacje  

Power Point, plakaty, itp.,  
      7) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, zawodach,  
      8) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów, długopisu itp.)  
 

2. Przyjmuje się następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 
tygodniowym: 
1) jedna godzina tygodniowo- minimum 3 oceny 
2) dwie godziny tygodniowo- minimum 4  oceny 
3) trzy godziny tygodniowo- minimum 5 ocen 
4) cztery i więcej godziny tygodniowo- minimum 6 ocen 

 
3. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na 
ocenę:  

 poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny  
 30% - 49% - dopuszczający  
 50% - 74% - dostateczny  
 75% - 89% - dobry  
      90% - 99% - bardzo dobry   
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 100%  i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) - celujący 
 

4. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje 
następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:  
          poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny  
          20% - 39% - dopuszczający  

40% - 54% - dostateczny  
55% - 70% - dobry  
 71% - 89% - bardzo dobry   
90% - 100% - celujący  

 
5. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania 
wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony               
w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.  

 
6. Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów przekładane.  
 
7. Każdy sprawdzian uczeń nieobecny  musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie 
później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej 
nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze 
sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu 
trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego 
sprawdzianu.  

 
8. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.  

 
9. Ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi           
w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst. 

 
10. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym: 
 np – uczeń nieprzygotowany,  
 bz – brak zadania, 
 0 – uczeń nie pisał pracy pisemnej . 
 
11. Uczeń może poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub w terminie 
ustalonym przez nauczyciela :  

a) z odpowiedzi ustnej, kartkówki, sprawdzianu w przypadku przedmiotów odbywających się w 
wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo (szczegółowe zasady określają Przedmiotowe Systemy 
Oceniania) 

b) ze sprawdzianu, w przypadku pozostałych przedmiotów.  
 

12. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania 
sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej.  

 
13. Nauczyciel określa w Przedmiotowym Systemie Oceniania zasady poprawiania ocen z 
przedmiotu, którego uczy.  
 
14. Uczniowi przysługuje co najmniej jedno „nieprzygotowanie” (np) i/lub „brak zadania” (bz) bez 
podania przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane kartkówki i 
sprawdziany. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie (np) i/lub brak zadania (bz) na początku lekcji. 
Szczegółowe zasady określają Przedmiotowe Systemy Oceniania.  
 
15. W tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż trzy sprawdziany, a w jednym dniu nie więcej niż 
jeden sprawdzian. 
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16. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów w terminie do 2 
tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych w 
sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii. 
 
17. Ocenę śródroczną ucznia wystawia się na podstawie co najmniej trzech sposobów sprawdzania 
osiągnięć.  
 

§ 53 
 

                                                  Klasyfikacja śródroczna i roczna  
 
1. Ustala się podział roku szkolnego na dwa okresy: 
 

1) I okres z klasyfikacją śródroczną  
2) II okres z klasyfikacją roczną. 

 
2. Ocena roczna uwzględnia ocenę z pierwszego i drugiego okresu. 
 

§ 54 
 

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych. 
  

1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną przez  
   nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w statucie Szkoły. 

 
 2. Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden  stopień            
i  tylko  w  przypadku  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  cząstkowych  jest  
równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub od niej wyższa.  

 
3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy  
(§ 51 ust. 7  pkt 1 Statutu Szkoły). 

  
4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej 
choroby);  

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  
3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów   i prac 

pisemnych;  
4) uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych  (wyższych  

niż    ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;  
5) skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy,  w tym  –  

konsultacji  indywidualnych.  
 

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do 
wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego   terminu  poinformowania uczniów o 
przewidywanych ocenach rocznych.  

 
6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu 
spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5. 

   
7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyraża  
zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny.  
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8. W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych  w  punkcie  5.  prośba  
ucznia  zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej 
odrzucenia.  

 
9. Uczeń  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  7  dni przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem  
Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego 
sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.  

 
10. Sprawdzian,  oceniony  zgodnie  z  przedmiotowym  systemem  oceniania,  zostaje  dołączony  do  
dokumentacji wychowawcy klasy.  

  
11. Poprawa oceny rocznej  może  nastąpić  jedynie  w przypadku,  gdy sprawdzian został zaliczony 
na  ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.  

 
12. Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  niezależnie  od  
wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.  

 
 

§ 55 
 

Egzamin klasyfikacyjny. 
  

1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak 
jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia 
na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym 
planie nauczania.  

 
2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia  z powodu 
określonej w ust. 1 absencji. 

  
3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 

 
4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na 
prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 
klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, 
ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności lub przyczynę braku usprawiedliwień 
nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy 
programowo wyższej lub nie kończy Szkoły. 

  
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 
indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza 
Szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania 
różnic programowych.  

 
6.  Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do 
egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych 
oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W 
dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się    „ niesklasyfikowany” albo           
„niesklasyfikowana”. 

 
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.  
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8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami).  

 
9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu                         
z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć technicznych, 
zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede 
wszystkim formę zadań praktycznych.  

 
10. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  3,  4,  przeprowadza  
nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności  wskazanego  przez  Dyrektora  Szkoły  
nauczyciela  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć edukacyjnych.  

 
11. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek 
szkolny poza szkołą,   przeprowadza  komisja,  powołana  przez  Dyrektora  Szkoły,  który  zezwolił  
na  spełnianie  przez  ucznia  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  poza  szkołą.  W skład 
komisji wchodzą: 

1) dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  
kierownicze  –    jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciele obowiązkowych  zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania dla odpowiedniej klasy.  

 
12. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 pkt 1 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami     
( prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu 
jednego dnia. 

 
13. W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni – w  charakterze obserwatorów  rodzice  
(prawni opiekunowie) ucznia. 

  
14. Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający  imiona  
i  nazwiska  nauczycieli,  o których mowa  w ust. 10  lub  skład  komisji, o której mowa  w ust.11,  
termin egzaminu  klasyfikacyjnego, zadania  (ćwiczenia)  egzaminacyjne, wyniki  egzaminu  
klasyfikacyjnego  oraz  uzyskane  oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace  ucznia oraz zwięzłą  
informację  o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

 
15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego                
w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 
dyrektora szkoły. 

 
16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych  jest  ostateczna,       
z zastrzeżeniem ust. 15 oraz ust.1    

 
17. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych  ustalono dwie oceny niedostateczne, 
może przystąpić do egzaminów poprawkowych.  

 
§ 56 

 
Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym. 

 
1. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, 
jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie            
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tych  ocen. Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone         
w  terminie    2  dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 
2. Dyrektor  szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  
edukacyjnych   została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  
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oceny,  powołuje  komisję,  która przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  
formie  pisemnej     i  ustnej,  oraz  ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  

 
3. Sprawdzin, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja w terminie 
pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicam 

 
4. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą:  

 
1)   Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako 

przewodniczący  komisji; 
2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia  edukacyjne.  
 

5.  Nauczyciel,  o  którym  mowa  w ust. 4  pkt  2,  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  
komisji  na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.   W  takim  
przypadku  Dyrektor  Szkoły  powołuje  innego nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  
edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej szkole następuje w 
porozumieniu         z dyrektorem tej szkoły. 

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

niższa  od  ustalonej wcześniej oceny. 
 

7.  Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny  
klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego.  

 
8. Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  termin  sprawdzianu,  
zadania  sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do 
arkusza ocen ucznia.  
 
9. Do  protokołu,  o  którym  mowa  w  pkt  7,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą 
informację  o  ustnych odpowiedziach ucznia.  
 
10. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu,  o  którym  
mowa  w  pkt  2,  w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie,  
wyznaczonym  przez  Dyrektora Szkoły. 
  

 
§ 57 

 
Egzamin poprawkowy 

 
1.  Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów zobowiązani są poinformować ucznia  o przewidywanych dla 
niego ocenach semestralnych (rocznych). O przewidywanej rocznej ocenie  niedostatecznej 
należy poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed 
zakończeniem rocznych zajęć dydaktycznych. Wiadomość tę wychowawca klasy powinien 
przekazać rodzicom na piśmie; w przypadku braku kontaktu z rodzicami ucznia należy ją 
przesłać listem poleconym. 

2.  Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna jako ocena roczna może być zmieniona 
tylko w wyniku egzaminu poprawkowego pod warunkiem uzyskania ocen pozytywnych  z 
pozostałych przedmiotów oraz złożenia pisemnego wniosku przez ucznia lub jego rodziców 
do dyrektora szkoły w terminie do trzech dni od klasyfikacyjnego posiedzenia rady 



 59

pedagogicznej. W szczególnych przypadkach rada pedagogiczna  może zezwolić na egzamin 
poprawkowy z dwóch przedmiotów pod warunkiem otrzymania co najmniej oceny poprawnej 
z zachowania. Przepis ten nie dotyczy uczniów klasy VI.  

3.  Decyzję w sprawie dopuszczenia do egzaminów poprawkowych z dwóch przedmiotów 
podejmuje każdorazowo rada pedagogiczna szkoły po rozpatrzeniu argumentów 
przedstawionych przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

4.  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu                    
z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 
powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

      W skład komisji wchodzą: 
1)   Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako   
przewodniczący  komisji; 
2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 
zajęcia  edukacyjne. 
 

7.  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2 może być zwolniony z udziału w komisji  na 
własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 
dyrektor szkoły powołuje  jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie 
same zajęcia edukacyjne,    z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego  w innej szkole  
następuje  w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
 

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół  
      zawierający : skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik   
      egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne  
      prace ucznia i zwięzłą informację  o ustnych odpowiedziach ucznia.  
 

    9.  Aby otrzymać promocję do klasy programowo wyższej, uczeń musi zdać egzamin  
         poprawkowy z części pisemnej i ustnej na min. 60% każdą, na ocenę  dopuszczającą. 
 
 10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego                        

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym 
przez dyrektora szkoły. 
 

11.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i  powtarza klasę. 
 

§ 58 
 

   Ocenianie zachowania 
 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli           
i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 
etycznych. 

 
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, ocenianie bieżące   

i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
2) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 
 



 60

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 
2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu; 
3) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach                    

w zachowaniu się ucznia. 
 

4. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (semestralną i roczną) ustala się według następującej skali            
i zastosowanych skrótach: 

1) wzorowe – wz, 
2) bardzo dobre – bdb, 
3) dobre – db, 
4) poprawne – pop, 
5) nieodpowiednie – ndp, 
6) naganne – ng. 

 
5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 
(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach              
i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz                
o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 
odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 
nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej. 

7. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).  
 
8. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po 
przeliczeniu punktów dodatnich i ujemnych uzyskanych przez ucznia oraz po uzyskaniu opinii 
nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

 
9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia ustaloną 
ocenę. 

 
10. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 
3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 
4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
7) okazywanie szacunku innym osobom. 

 
11.   Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca jest 
zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie 
klasyfikacyjnej zachowania. 
 
12.   Każdy uczeń otrzymuje zachowanie wyjściowe DOBRE – 50 pkt. (na początek każdego 
semestru). 
 
13.   W ciągu całego roku uczniowie zbierają punkty dodatnie i ujemne, według przyjętej 
skali: 
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PUNKTY   DODATNIE 
 
1) Konkursy i  zawody  sportowe 

 
a) konkursy przedmiotowe: 
Szkolne Od 1 – 3 konkursów 

Od 4 – 6 konkursów 
7 i więcej konkursów 

1 pkt. 
2 pkt. 
3 pkt. 

Rejonowe  4 pkt. 
Wojewódzkie  5 pkt. 

b) konkursy artystyczne i zawody sportowe: 
Szkolne Od 1 – 3 konkursów 

Od 4 – 6 konkursów 
7 i więcej konkursów 

1 pkt. 
2 pkt. 
3 pkt. 

Gminne/ powiatowe  4 pkt. 
Wojewódzkie  5 pkt. 

Uczestnikowi konkursów i zawodów punkty za udział na każdym etapie sumuje się 
 
2).Praca  na  rzecz  szkoły 

 
a) włączenie się do organizacji imprez  klasowych: 

Od 1 – 3 imprez 1 pkt. 
4 i więcej 2 pkt. 

 
b) udział w imprezach szkolnych: 

Przez udział w imprezach rozumiemy udział w festynie rodzinnym, występach w GOK-u, 
wigilii w Domu Opieki Społecznej 

Od 1 – 3 imprez 1 pkt. 
4 i więcej 2 pkt. 
Powyżej 4 3 pkt. 

 
c) udział i przygotowanie imprez pozaszkolnych: 

Od 1 – 2 imprez 1 pkt. 
3 i więcej 2 pkt. 

 
d) opracowanie gazetki szkolnej i klasowej: 

zawsze często rzadko 
3 pkt. 2 pkt. 1 pkt. 

 
e) opracowanie artykułów do gazetek szkolnych lub na gazetki ścienne – od 1 – do 3 pkt. 
      

 
3). Praca   na  rzecz  innych 
Przez pracę na rzecz innych rozumiemy: 

a)    pomoc koleżeńską, 
      b)    pracę na rzecz szkoły (noszenie ławek, sprzętu muzycznego, przygotowanie 
             rekwizytów na imprezy, pełnienie funkcji pomocniczej w imprezie, itp.) 

zawsze często rzadko 
3 pkt. 2 pkt. 1 pkt. 
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4).  Frekwencja 

100% FREKWENCJA 10 pkt. 
Udział uczniów w zajęciach dodatkowych 

wybranych przez ucznia (koła 
zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, 

udział w zajęciach pozaszkolnych) 

 
5 pkt. 

Uczeń, który ma wszystkie godziny usprawiedliwione ma 100% frekwencję. 
 
5).  Wysoka   kultura  osobista: 

Wysoka kultura osobista 10 pkt. 
 
 

PUNKTY   UJEMNE 
 
1) Spóźnienia odnotowane w dzienniku wynikające z winy ucznia: 

Od 1 – 3 spóźnień 1 pkt. 
Od 4 – 7 spóźnień 2 pkt. 

8 i więcej 4 pkt. 
Od 9 spóźnień wzwyż odejmowany jest 

jeden punkt za kolejne spóźnienie 
4 pkt + 1 pkt. 

 
 
2) Nieobecności nieusprawiedliwione: 

Od 1 – 3 h 1 pkt. 
Od 4 – 7 h 3 pkt. 
Od 8 – 14 h 5 pkt. 
Od 15 – 30 h 8 pkt. 
Powyżej 30 h 10 pkt. 

 
Za każdą kolejną godzinę nieusprawiedliwioną odejmuje się 1 punkt (31 godzin 
nieusprawiedliwionych 10 pkt. + 1 pkt.) 
 
 
3) Wulgarne słownictwo: 

zawsze często rzadko 
6 pkt. 4 pkt. 2 pkt. 

 
4) Łamanie regulaminu szkolnego: 

a)   niezmienianie obuwia 
zawsze często rzadko 
3 pkt. 2 pkt. 1 pkt. 

 
b)  niestosowne ubieranie się: 

zawsze często rzadko 
15 pkt. 10pkt. 2 pkt. 

 
 
c)  oraz każdorazowo za: 
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Uporczywe nie reagowanie na uwagi nauczyciela 1 pkt. za każdą uwagę negatywną 
Niszczenie sprzętu szkolnego Od 2 pkt. Do 10 pkt. 
Palenie papierosów 10 pkt. 
Zaśmiecanie szkoły Od 2 pkt. Do 5 pkt. 
Niszczenie roślin w szkole (doniczki i na klombach) Od 1 pkt. Do 5 pkt. 
Samowolne wychodzenie poza teren szkoły (np. do 
sklepu, bieganie po parkingu kościelnym, itp.) 

Od 2 pkt. Do 10 pkt. 

Bójka Od 5 pkt. Do 20 pkt. 
Picie alkoholu 10 pkt. 
Nieodpowiednie zachowanie w stosunku do 
(zaczepianie słowne, niewłaściwe odzywanie, 
wulgaryzmy, znieważanie,  kłamstwa, itp.) 

Kolegów, koleżanek 5 - 10 pkt. 

Pracowników szkoły 10 - 20 pkt. 

 
5). Zdarzenia takie jak : 
Kradzież, 
Wyłudzanie pieniędzy, 
Podrabianie podpisów, 
Rozboje, 
Włamanie, 
Wejście w konflikt z prawem, itp. 
 

 
 
 

15 pkt. 

 
Wejście w konflikt z prawem oraz notoryczne łamanie regulaminu szkolnego uniemożliwia 
uczniowi  uzyskanie oceny wzorowej, bardzo dobrej i dobrej. 
 
 
 
14.   Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej 
skali: 
 

ZACHOWANIE PUNKTY 
WZOROWE Powyżej 80 pkt. 

BARDZO DOBRE Od 79 pkt. – 64 pkt. 
DOBRE Od 63 pkt. – 50 pkt. 

POPRAWNE Od 49 pkt. – 35 pkt. 
NIEODPOWIEDNIE Od 34 pkt. – 19 pkt. 

NAGANNE Od 19 pkt – 0 pkt. 
 
 
15.   Uwagi 

1)   Każdy nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu lub zawodów  
      sportowych zobowiązany jest przedstawić listę uczestników i finalistów konkursu 
      do wglądu w pokoju nauczycielskim. 

      2)   Punkty przyznawane są pod koniec semestru. 
 
16. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli 
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po 
zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  
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17.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która 
ustala w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w 
drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego komisji.  

 
18.W skład komisji wchodzą: 
1) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący 

komisji, 
2) wychowawca klasy, 
3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 
4) pedagog,  
5) psycholog,  
6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 
7) przedstawiciel Rady Rodziców. 

 
            19. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna  i nie może być 

niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę. 
 

           20.  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) skład komisji, 
2) termin posiedzenia komisji, 
3) wynik głosowania, 
4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 
 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

21. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
 

 
XVIII. Postanowienia końcowe 

 
§ 59 

 
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 

 § 60 
 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi – odrębnymi 
przepisami. 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 
przepisy. 

 
§ 61 

 
Rada Pedagogiczna szkoły może wprowadzić zmiany w statucie szkoły po zaopiniowaniu ich 
przez radę rodziców. 
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Statut opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia           
15 lutego 1999 roku w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły 
podstawowej   z późniejszymi zmianami. 

 
 

Uchwałą rady pedagogicznej nr 1 z dnia 27 października 2015r  przyjęto zmiany do statutu  
Podstawa prawna zmian: 

1) Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U z 2004r. Nr 256 poz. 2572               
z późn. zm.)  

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

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

 
Dyrektor szkoły                                  Rada rodziców                Samorząd uczniowski 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  


