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Podstawa prawna 
 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO 
OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.), 

4. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 
20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami), 

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki 
prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908), 

6. Inne akty prawne wydane do ustaw. 
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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Niniejszy Statut został opracowany na podstawie: 
 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), 

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ 
PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), 

3) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1943 ze zm.), 

4) Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 
20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami), 

5) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki 
prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).  

6) Inne akty prawne wydane do ustaw. 

 

§ 2 

 

1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 7 im. Kazimierza Wielkiego z siedzibą 
w Czechowicach- Dziedzicach przy ulicy Szkolnej 6; 

2) oddziale przedszkolnym - należy przez to rozumieć wychowanie przedszkolne z organizowane 
w szkole podstawowej; 

3) dyrektorze- należy  przez to   rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kazimierza 
Wielkiego w Czechowicach- Dziedzicach; 

4) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 7 im. 
Kazimierza Wielkiego w Czechowicach- Dziedzicach; 

5) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku 
(Dz. U.| z 2021, poz. 1082 ze zm.); 

6) statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kazimierza Wielkiego 
w Czechowicach- Dziedzicach ; 

7) uczniach - należy przez to rozumieć dzieci realizujące wychowanie przedszkolne oraz uczniów 
szkoły podstawowej; 

8) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

9) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono oddział w szkole; 

10) nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej nr 7 
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im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach- Dziedzicach; 

11) organie sprawującym nadzór pedagogiczny- należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty; 

12) organie  prowadzącym  -  należy  przez  to  rozumieć  Urząd  Miasta  z siedzibą 
w Czechowicach- Dziedzicach, Pl. Jana Pawła II 1; 

13) obsługę finansowo- księgową - należy przez to rozumieć obsługę finansową szkoły przez 
ZespółObsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach. 

 

§ 3 

 

1. Szkoła używa pieczęci: 

1) okrągłej – dużej i małej z godłem państwa i napisem w otoku: „Szkoła Podstawowa nr 7 im. 
Kazimierza Wielkiego w Czechowicach- Dziedzicach”; 

2) podłużnej z napisem: „Szkoła Podstawowa nr 7im. Kazimierza Wielkiego, ul. Szkolna 6, 
tel. (32)2153429 , 43- 502 Czechowice- Dziedzice”, NIP 6521592785 REGON 000728865 

3) Szkoła używa również innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się 
w dokumentacji szkolnej zgodnej z jednolitym rzeczowym spisem akt. 

4) Wymienione w ust. 1 i 2 pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego upoważnione. 

 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 4 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniające 
program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący treści i działania o charakterze 
wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym 
dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę 
potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli 
i rodziców. Szkoła w szczególności realizuje następujące cele: 

1) prowadzi uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego i swobodnego wypowiadania 
się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się 
prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia; 

2) rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej 
dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata; 

3) zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 
umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia; 
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4) rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, zapewnia 
dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, 
przygotowuje do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku 
intelektualnego oraz fizycznego; 

5) rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania wiadomości przedmiotowych 
stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny prowadzący do lepszego 
rozumienia świata, ludzi i siebie; 

6) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka; 

7) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich; 

8) rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności 
twórcze; 

9) rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci realistycznych od 
fantastycznych; 

10) rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, 
kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu; 

11) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w 
poczuciu więzi z rodziną; 

12) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans oraz 
stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci; 

13) stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej; 

14) kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabia 
czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego; prowadzi działalność 
wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i\ młodzieży zagrożonych uzależnieniem, 

15) kształtuje świadomość ekologiczną; 

16) wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, oraz umożliwia 
poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej; 

17) kultywuje tradycje narodowe i regionalne; 

18) rozbudza i rozwija uczucie patriotyczne; 

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

20) umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego; 

21) umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów oraz 
umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów; 

22) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności 
za siebie i najbliższe otoczenie; 

23) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań 
prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, 
muzycznej i ruchowej; 

24) kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym 
i odpowiedzialności za zbiorowość; 
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25) wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, 
patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji 
społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 

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

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

28) rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki; 

29) wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtuje takie umiejętności, które pozwalają 
w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

30) ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

31) wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji; 

 

§ 5. 

 

1. Szkoła realizuje wymienione cele poprzez podjęcie zadań z uwzględnieniem optymalnych warunków 
rozwoju i potrzeb uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć 
lekcyjnych i pozalekcyjnych, a w szczególności: 

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

a) realizacją podstawy programowej; 

b) ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć, 

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

d) realizację innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających zainteresowania, 

e) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych. 

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

a) organizowanie i udział w uroczystościach z okazji świąt państwowych i kościelnych; 

a) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych; 

b) organizowanie lekcji religii i etyki do wyboru przez rodziców uczniów; 

c) umożliwienie poznania regionu i jego kultury, wprowadzenie w życie kulturalne wspólnoty 
lokalnej; 

d) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej; 

e) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów współczesnych; 

f) poszanowanie języka mniejszości narodowej i etnicznej; 

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

a) organizowanie nauczania indywidualnego, 

b) zapewnianie uczniom niepełnosprawnym z obwodu szkoły uczęszczanie do szkoły, 
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c) udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej, 

d) prowadzenie zajęć specjalistycznych, 

e) dobrowolne i nieodpłatne udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

4) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych 
uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez: 

5) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem, 

a) współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem, 

b) nformowanie   i   przygotowywanie   nauczycieli   i  rodziców  do przeciwdziałania 
uzależnieniom; 

c) realizację programów profilaktycznych. 

6) wyznacza nauczyciela wychowawcę dla każdego oddziału, który sprawuje szczególną opiekę 
wychowawczą nad każdym uczniem, a w szczególności: 

a) zobowiązuje wychowawcę do wypracowania wspólnie z uczniami reguł zachowania w szkole 
i spisania ich w formie kontraktu, 

b) nakazuje każdemu nauczycielowi eliminowanie zachowań agresywnych, 

c) gwarantuje diagnozę zespołu uczniów, 

d) zobowiązuje wychowawcę do integrowania zespołu. 

7) zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.: 

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

b) przeprowadza przeszkolenie dla wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w 
zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

c) za zgodą rodziców może ubezpieczać uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

d) zapewnia opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w tym 
nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo, 

e) zapewnia opiekę dzieciom realizującym roczne przygotowanie przedszkolne z chwilą przejęcia 
wychowanka do czasu przekazania wychowanka rodzicom lub innym upoważnionym przez 
nich na piśmie osobom, 

f) zagwarantuje opiekę uczniom korzystającym ze świetlicy, 

g) zapewnia opiekę uczniom podczas pobytu w szkole zgodnie z tygodniowym planem zajęć, 

h) wyznacza nauczyciela dyżurującego podczas przerw według ustalonego harmonogramu 
dyżurów, 

i) zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły zgodnie z obowiązującym regulaminem 
dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych, 

j) zwiększa poziom bezpieczeństwa uczniów poprzez zainstalowany system monitoringu w 
budynku i wokół niego; 

8) sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad uczniami 
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rozpoczynającymi naukę w pierwszej klasie tj. 

a) wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić 
zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły, zasadami 
bezpieczeństwa i higieny na terenie szkoły; 

b) zajęcia w otoczeniu szkoły i najbliższej okolicy dotyczące bezpiecznego poruszania się po 
drogach, 

9) wspiera uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, wzroku i słuchu 
poprzez: 

a) dostosowania metod, form pracy, organizację warunków w oddziale, 

b) organizację warunków w innych pomieszczeniach w szkole, sanitariatach, szatni, itp., 

10)  uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy 
opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna: 

a) daje możliwość dofinansowania wyjazdu na wycieczkę szkolną, 

b) dofinansowania obiadów w szkolnej stołówce; 

c) wyprawki szkolnej, 

d) stypendium w sytuacjach losowych w porozumieniu z organem prowadzącym, 

e) uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, 
szkoła zapewnia nauczanie indywidualne 

f) uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia indywidualny tok lub program nauki. 

11) podejmuje działania wychowawczo -profilaktyczne obejmujące promocję zdrowia, w tym zdrowia 
psychicznego, profilaktykę, interwencje kryzysowe, terapie, korektę zachowań oraz 
przeciwdziałanie, a także redukcję agresji i przemocy, działania te realizowane są poprzez: 

a) rozmowy z pedagogiem i innymi specjalistami, 

b) udział uczniów w programach i przedsięwzięciach promujących zdrowy styl życia, 

c) udział uczniów w zajęciach profilaktycznych na temat uzależnień, przemocy, demoralizacji, 
w tym organizowanych przy współudziale specjalistów z zewnątrz; 

d) podejmowanie tej tematyki oraz edukacji prawnej uczniów ukierunkowanej na uświadomienie 
im instrumentów prawnych możliwych do wykorzystania wobec uczniów zagrożonych 
demoralizacją i popełniających czyny zabronione na godzinach z wychowawcą; 

e) system procedur dotyczących sprawnego i szybkiego podejmowania działań interwencyjnych, 
udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym i sprawcom zdarzeń; 

f) współpracę szkoły z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne; 

g) zainstalowanie w szkole komputerowego programu chroniącego uczniów przed 
niepożądanymi treściami w Internecie. 
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§ 6. 

Cele i zadania przedszkola 

 

1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to 
realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia  się, co umożliwia dziecku 
odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze 
prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do 
podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. 

2. Cel ten będzie realizowany poprzez następujące zadania: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających 
nabywaniu doświadczeń w: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego 
rozwoju; 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek 
w poczuciu bezpieczeństwa; 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności 
korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, 
które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób 
nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, możliwości percepcyjnych i rozumowania, 
z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia 
relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, 
dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie 
psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się 
w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych; 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, 
w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, 
muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki; 

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko 
przyrody; 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki 
w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, prezentowania wytworów pracy; 

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez 
rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz rozwoju dziecka; 

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko 
wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, 
w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia 
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na tym etapie rozwoju; 

14) systematyczne uzupełnianie (zgoda rodziców) realizowanych treści wychowawczych o nowe 
zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego 
bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia 
przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka 
mniejszości narodowej lub etnicznej; 

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym 
nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

 

§ 7 

Zasady udzielania pomocy psychologiczno– pedagogicznej 

 

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, 
rodzicom i nauczycielom. 

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział 
ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny. 

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na : 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich 
zaspokojenia; 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia; 

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów 
niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio 
o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie 
oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 

7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 
wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; 

9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających 
z realizacji programów 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; 

10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 
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12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

4. Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz 
rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. 

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

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 
spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówce udzielają uczniom nauczyciele, 
wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności: 

1)  pedagodzy, 

2) logopedzi, 

3) doradcy zawodowi, 

4) terapeuci pedagogiczni, zwani „specjalistami. 

7. 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  i  podmiotami  działającymi na rzecz 
rodziny, dzieci i młodzieży. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 
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2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora przedszkola, szkoły; 

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; 

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 

6) poradni; 

7) pomocy nauczyciela; 

8) asystenta nauczyciela lub asystenta wychowawcy świetlicy; 

9) pracownika socjalnego; 

10) asystenta rodziny; 

11) kuratora sądowego; 

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

9. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem 
oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia (8); 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się (8); 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (8) 

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych (5), logopedycznych (4), rozwijających 
kompetencje emocjonalno-społeczne (10) oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym (10); 

5) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

6) porad i konsultacji; 

7) warsztatów. 

10. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do 
szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, 
nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają 
dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

11. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane: 

1) wspólnie z oddziałem szkolnym oraz 

2) indywidualnie z uczniem. 

12. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika 
potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

13. Na wniosek rodziców ucznia dyrektor szkoły ustala, z uwzględnieniem opinii, tygodniowy wymiar 
godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność 
realizacji przez ucznia podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej 
kształcenia w zawodach. 

14. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują 
działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole. 
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15. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla: 

1) uczniów objętych kształceniem specjalnym 

2) uczniów objętych indywidualnym nauczaniem 

16. Godzina zajęć trwa 45 minut. 

17. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem 
ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia. 

18. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup 
wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

19. Zajęcia prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy. 

20. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie 

1) porad; 

2) konsultacji; 

3) warsztatów i szkoleń. 

 

§ 8 

 

1. Nieodłącznym elementem promocji zdrowia jest edukacja zdrowotna. 

2. Edukacja zdrowotna każdego człowieka powinna obejmować: 

1) kształtowanie świadomości wartości zdrowia, 

2) nabywanie wiedzy o zdrowiu i jego uwarunkowaniach, 3)kształtowanie pozytywnych postaw wobec 
własnego zdrowia i innych 

3) uczenie się umiejętności, które są niezbędne dla kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu 

4) podejmowanie decyzji i wyborów korzystnych dla zdrowia. 

3. Edukacja zdrowotna powinna stanowić istotny element programu nauczania szkoły, a ważnym celem 
promocji zdrowia w szkole jest zdrowy styl życia całej społeczności szkolnej oraz stworzenie 
korzystnych dla zdrowia warunków nauki dla ucznia i pracy dla nauczycieli i administracji szkolnej. 

4. W realizacji współczesnej koncepcji zdrowia, jego ochronie i promowaniu powinni uczestniczyć: 

1) rodzice; 

2) nauczyciele 

3) uczeń; 

4) pielęgniarka szkolna. 

5. Szkoła dąży do poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci. 

1) Promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka w szkole obejmuje: 

2) uczenie dzieci umiejętności radzenia sobie z trudnościami; 
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3) podnoszenie samooceny; 

4) uczenie opierania się presji podejmowania zachowań ryzykownych (w tym umiejętności mówienia 
„nie”); 

5) edukację rodziców i nauczycieli w zakresie umiejętności wychowawczych. 

 

 

Rozdział 3 

Organy pracy szkoły 

 

§ 9 

 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

 

§ 10 

 

1. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 
poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

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

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez 
radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować 
administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 
organizowanych przez szkołę ; 

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

9) stwarza warunki do działania w szkole : wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 
lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej 
i| innowacyjnej szkoły; 
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10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
ucznia; 

11) współpracuje z higienistką szkolną, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi 
i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej 
opieki. 

2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem 
o przeniesienie ucznia do innej szkoły po wyczerpaniu, w stosunku do ucznia, wszystkich możliwych 
oddziaływań wychowawczych zastosowanych przez wychowawcę klasy, pedagoga i psychologa 
szkolnego, dyrektora szkoły, instytucje współpracujące ze szkołą, poradnie specjalistyczne, policję, 
kuratora, opiekuna rodziny i innych. 

3. Przypadki, w których dyrektor może wystąpić do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły to 
w szczególności: 

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

2) uczeń naraża innych na niebezpieczeństwo, a podejmowane przez szkołę różnorodne działania nie 
zmniejszają tego niebezpieczeństwa; 

3) zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów; 

4) uczeń rażąco narusza zasady współżycia społecznego, a zachowanie ucznia wykracza poza ustalone 
normy społeczne; 

5) wszelkie działania naprawcze zastosowane wobec tego ucznia i jego rodziny, wielokrotnie 
podejmowane, udokumentowane, nie przynoszą poprawy w obszarze zagrożeń dla zdrowia i życia; 

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

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 
niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

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

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły, w sprawach 
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, 
rodzicami i samorządem uczniowskim. 

6. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor. 

 

§ 11 

 

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

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły lub i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 
W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane 
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przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele 
stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym 
jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu 
w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, rady rodziców, organu prowadzącego 
szkołę lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za 
zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 

6. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 
wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 

7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich 
projektów przez radę rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 
szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 

8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi; 

2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki; 

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

4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. 

5) ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktycznych. 

9. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub albo jego zmian i przedstawia do 
uchwalenia radzie rodziców.Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 
stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

10. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora, organ 
uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić 
o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 

11. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
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połowy jej członków. 

12. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są 
protokołowane. 

13. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 
poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich 
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

§ 12 

 

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców. 

2. W skład rad rodziców wchodzą: 

1) w szkołach – po jednym przedstawicielu rady klasowej, wybranych w tajnych wyborach przez 
zebranie rodziców uczniów danego oddziału; 

2) W wyborach do Rady Rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza 
się na pierwszym zebraniu rodziców. 

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady w szkole. 

4. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo- profilaktycznego 
szkoły, o którym mowa w art. 26 ustawy Prawo oświatowe; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze 
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców 
określa regulamin rady rodziców. 

6. Fundusze gromadzone przez radę rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 
bankowym rady rodziców. 

7. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku 
są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców. 

 

 

 

 

 



Statut Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kazimierza Wielkiego Strona 19 
 

§ 13 

 

1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

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

4. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski 
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 
uczniów, takich jak: 

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

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu 
wolontariatu. 

 

§ 14 

 

1. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

2. Cele i założenia rady wolontariatu /Szkolnych Klubów Wolontariusza/ to w szczególności: 

1) rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych; 

2) zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu; 

3) przygotowywanie do podejmowania pracy wolontariackiej; 

4) umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, 
samotnych; 

5) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach; 

6) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itp. 

7) ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim problemami 
takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza praca dzieci itp.; 

8) promowanie życia bez uzależnień; 
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9) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży. 

10. W skład rady wolontariatu wchodzą po jednym przedstawicielu z poszczególnych poziomów klas. 

11. Opiekunem rady wolontariatu jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy wyrażają chęć organizacji 
wolontariatu uczniów i zaangażowania się w bezinteresowną służbę potrzebującym. 

12. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie, rodzice. 

13. Rada wolontariatu pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje oferty działań, 
diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły. 

14. Rada wolontariatu lub /Szkolny Klub Wolontariusza/ wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje 
roczny plan pracy i następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań 
poprzez szkolenia w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy grupą 
potrzebujących. 

15. Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach podsumowujących. 

16. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 
organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 
opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

17. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody 
dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu 
pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

 

§ 15 

 

1. Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami zespołu podejmowanych 
i planowanych działaniach przez: 

1) zarządzenie wewnętrzne dyrektora szkoły; 

2) ogłoszenia wywieszane na tablicach ogłoszeń; 

3) zebrania Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi zespołu z kadrą kierowniczą 
szkoły, rodziców z nauczycielami, wychowawcami klas i dyrektorem szkoły, 

4) apele szkolne; 

5) szkolną stronę internetową; 

6) dziennik elektroniczny. 

2. Wszystkie organy zespołu współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania i opieki dzieci 
i młodzieży oraz rozwiązywania wszystkich istotnych problemów zespołu. 

3. Wszystkie organy zespołu współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, 
umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji. 

4. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom zespołu poprzez swoje reprezentacje: 
Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

5. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły 
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lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych 
organów. 

6. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, 
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni. 

7. Wszystkie organy zespołu zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub 
planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia. 

8. Koordynatorem współdziałania organów zespołu jest dyrektor szkoły, który: 

1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach 
swoich kompetencji; 

2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu; 

3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami zespołu o planowanych i podejmowanych 
działaniach i decyzjach; 

4) organizuje spotkania przedstawicieli organów zespołu. 

9. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami zespołu lub wewnątrz niego, 
dyrektor szkoły jest zobowiązany do: 

1) zbadania przyczyny konfliktu, 

2) wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej przewodniczących 
organów będących stronami. 

10. Spory pomiędzy dyrektorem szkoły a innymi organami szkoły rozstrzyga, w zależności od 
przedmiotu sporu, organ prowadzący zespół albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 

Rozdział 4 

Organizacja pracy szkoły 

 

§ 16 

 

1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny. 

2. Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii 
zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego. 

 

§ 17 

 

1. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią : 

1) arkusz organizacji szkoły, 

2) tygodniowy rozkład zajęć, 

3) plan pracy szkoły, 



Statut Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kazimierza Wielkiego Strona 22 
 

4) szkolny plan nauczania (ustalony na podstawie ramowego planu nauczania określonego odrębnymi 
przepisami). 

§ 18 

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 
organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły w oparciu o szkolny plan nauczania. 

2. Arkusz organizacji określa: 

1) liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, 

2) ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 
prowadzący szkołę. 

3. Arkusz organizacji opracowuje dyrektor szkoły i w terminie do 21 kwietnia danego roku, zaopiniowany 
przez zakładowe organizacje związkowe przekazuje organowi prowadzącemu szkołę. 

4. Organ prowadzący szkołę lub przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły lub przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego 
roku. 

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć. 

6. Tygodniowy rozkład zajęć uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny pracy. 

7. Tygodniowy rozkład zajęć określa organizację wszystkich zajęć edukacyjnych. 

 

§ 19 

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza: 

1) pierwsze półrocze trwa od 1 września do piątku przed feriami zimowymi, ale nie później niż do 30 
stycznia, 

2) drugie półrocze trwa od poniedziałku po 15 stycznia do najbliższego piątku po 20 czerwca. Pierwsze 
i drugie półrocze kończą się wystawieniem ocen zgodnie z regulaminem oceniania 
wewnątrzszkolnego. 

2. Szkoła organizuje co najmniej trzy zebrania dla rodziców – na których informuje ich o wiedzy, 
umiejętnościach i zachowaniu oraz o wynikach klasyfikacji śródrocznej i rocznej. 

3. Raz w miesiącu, w wyznaczonym corocznie na konferencji organizacyjnej Rady Pedagogicznej dniu, 
nauczyciele pełnią dyżur, na którym rodzice mogą otrzymać informacje o dziecku. 

 

§ 20 

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone systemem klasowo- lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

3. W uzasadnionych przypadkach zajęcia edukacyjne mogą trwać od 30 do 60 minut, z zachowaniem 
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ogólnego tygodniowego czasu zajęć ustalonego w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

4. Przypadki, o których mowa w ust. 3 określa dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną 
szkoły. 

5. W klasach I – III czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, 
zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

6. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 min. 

 

§ 21 

 

1. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach 
oddziałowych, międzyoddziałowych i podczas wycieczek i wyjazdów. 

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

3. Liczbę uczestników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz 
gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej określają odrębne przepisy. 

4. Liczbę uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych 
z budżetu szkoły ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

5. Szkoła umożliwia uczniom dostęp do Internetu. Zasady korzystania w szkole z Internetu określa 
Regulamin, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły po uzyskaniu opinii Rady Rodziców i Rady 
Pedagogicznej. 

 

§ 22 

 

1. Liczba uczniów w oddziale klas I– III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25 

2. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-
wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego w obwodzie tej 
szkoły, dyrektor szkoły podstawowej, po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa w art. 83 ust. 2 
pkt 1 ustawy, może podzielić dany oddział za zgodą organu prowadzącego, jeżeli liczba uczniów jest 
zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 2. 

3. Liczba uczniów w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

4. Jeżeli w przypadku określonym w ust. 3 liczba uczniów w oddziale zwiększy się o więcej niż 2 
uczniów, dyrektor szkoły podstawowej, po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział. 

5. W klasach IV– VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy: 

1) na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia 
mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 
uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych 
w pracowni komputerowej; 

2) na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 
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uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie 
więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania 
znajomości języka obcego nowożytnego; 

3) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie 
oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół - także w grupie 
międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, 
międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie posiadający orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność uczęszczający do oddziałów 
integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż 
liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub oddziale specjalnym określona w przepisach 
wydanych na podstawie art. 111 ustawy – Prawo oświatowe. 

6. W przypadku oddziałów liczących nie więcej niż 24 uczniów na zajęciach, podziału na grupy można 
dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

7. W klasach IV– VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej zajęcia wychowania 
fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie 
dla dziewcząt i chłopców. 

 

§ 23 

 

1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb 
i zainteresowań uczniów, celów edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, 
popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Biblioteka: 

1) służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych uczniów, nauczycieli, wychowawców, 
pracowników administracji i rodziców; 

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

3) umożliwia prowadzenie pracy twórczej; 

4) rozwija kompetencje czytelnicze uczniów; 

5) stwarza warunki do rozwoju umysłowego i kulturalnego czytelników. 

3. Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice. 

4. Godziny pracy biblioteki są corocznie ustalane przez dyrektora szkoły w porozumieniu 
z  nauczycielem bibliotekarzem i dostosowane do tygodniowego planu zajęć tak, aby umożliwiał uczniom 
i nauczycielom dostęp do zbiorów bibliotecznych podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

5. Biblioteka działa zgodnie z regulaminem działalności biblioteki szkolnej. 

6. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) oraz dokumenty 
niepiśmiennicze (materiały audiowizualne). 

7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły. 

8. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) jest integralną częścią biblioteki szkolnej. 
Wspiera realizację statutowych zadań biblioteki, rozszerza i uzupełnia jej ofertę. 
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9. ICIM pełni funkcję pracowni interdyscyplinarnej ze swobodnym dostępem do sieci Internet, 
urządzeń reprograficznych i gromadzonych zbiorów multimedialnych. 

10. Szczegółowe zasady korzystania z pracowni określa regulamin ICIM. 

11. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi 
bibliotekami: 

1) z biblioteki może korzystać każdy uczeń, jego rodzice, pracownicy szkoły;biblioteka udostępnia swe 
zbiory od września do czerwca; 

2) czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko; 

3) za zniszczoną lub zgubioną, wypożyczoną książkę użytkownik powinien odkupić taką samą lub 
o zbliżonej tematyce, po uzgodnieniu z nauczycielem biblioteki; 

4) biblioteka udziela rodzicom informacji o czytelnictwie uczniów, służy pomocą w doborze literatury 
dotyczącej problemów wychowawczych, trudności i niepowodzeń szkolnych; 

5) biblioteka szkolna umożliwia wymianę materiałów informacyjnych między  bibliotekami; 

6) biblioteka informuje o zbiorach i zachęca do korzystania z zasobów bibliotek publicznych 
znajdujących się w okolicy szkoły; 

7) nauczyciel biblioteki poprzez promocję i organizację wyjazdów do bibliotek naukowych zachęca 
uczniów do korzystania z zasobów innych bibliotek. 

 

§ 24 

 

1. Pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły jest świetlica szkolna. 

2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do 
szkoły oraz konieczność oczekiwania na dalsze zajęcia, muszą dłużej przebywać w szkole. 

3. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe, uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, 
a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, 
zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

4. Zajęcia w świetlicy prowadzi się w grupie wychowawczej. 

5. Na zajęciach świetlicowych w szkole pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej 
niż 25 uczniów. 

6. Świetlica czynna jest w każdym dniu zajęć szkolnych. 

7. W świetlicy jest utworzone stanowisko kierownika świetlicy. 

8. Szczegółowy zakres zadań kierownika świetlicy ustala Dyrektor szkoły, powierzając to stanowisko.  
Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa Regulamin Świetlicy Szkolnej. 
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§ 25 

 

1. W szkole działa stołówka szkolna. 

2. Ze stołówki mogą korzystać : 

1) uczniowie; 

2) nauczyciele i inni pracownicy szkoły; 

3) za zgodą Dyrektora – w miarę możliwości – inne osoby. 

3. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem 
prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów 
potrzebujących szczególnej opieki w zakresie żywienia; 

4. Wnioski w sprawie zwolnień, o których mowa w ust. 3 składają rodzice, wychowawcy, pedagog 
szkolny, kierownik świetlicy; 

5. Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki określa Regulamin Stołówki Szkolnej. 

 

§ 26 

 

1. W celu realizacji podstawowych funkcji i zadań szkoła, dla zapewnienia prawidłowego rozwoju 
uczniów, współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi organizacjami 
świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom w oparciu o obowiązujące w tym 
zakresie przepisy prawa. 

2. Szkoła organizuje współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi organizacjami 
świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom, rodzicom w oparciu o indywidualne 
ustalenia i oczekiwania osób wymagających pomocy. 

3. Działania mediacyjne prowadzą nauczyciele, którzy w toku podejmowanych działań zdiagnozowali 
konieczność udzielenia wsparcia lub inni nauczyciele, do których uczeń i/lub rodzic zwrócił się o pomoc. 

4. Czynności mediacyjne, o których mowa w pkt. 3, podlegają obowiązkowi dokumentowania w formie 
protokołu oraz ochronie danych w nim zawartych. 

5. Dokumentację, o której mowa w pkt. 4, gromadzi wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń 
oraz pedagog szkolny. 

 

§ 27 

 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. 

2. Dyrektor szkoły na początku roku szkolnego podaje do publicznej wiadomości harmonogram 
spotkań z rodzicami w danym roku szkolnym. 

3. Wychowawcy klas, pedagog, logopeda, wychowawcy świetlicy, nauczyciele biblioteki, nauczyciele 
przedmiotów współdziałają z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych uczniów. 
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4. Wskazują możliwe formy wsparcia oferowane przez szkołę oraz informują o możliwościach 
uzyskania pomocy w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innych instytucjach świadczących 
poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. 

5. Szkoła organizuje współdziałanie z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki 
i profilaktyki poprzez: 

1) cykliczne spotkania informacyjne z rodzicami w formie zebrań poszczególnych oddziałów oraz dni 
otwarte zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami; 

2) indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami, dyrektorem i pedagogiem szkolnym zgodnie 
z harmonogram indywidualnych konsultacji opracowanym na początku roku szkolnego; 

3) kontakty internetowe z wykorzystaniem dziennika internetowego; 

4) przekazywanie rodzicom podczas spotkań grupowych i indywidualnych wiedzy na temat metod 
skutecznego uczenia się, psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, wychowania i profilaktyki; 

5) tworzenie przyjaznego klimatu do aktywnego angażowania rodziców w sprawy szkoły; udział 
rodziców w imprezach organizowanych przez szkołę, w tym wyjazdów na wycieczki oraz 
współorganizowanie różnorodnych imprez i uroczystości; 

6) współudział rodziców w tworzeniu, opiniowaniu i uchwalaniu wybranych dokumentów pracy szkoły; 

7) rozwiązywanie na bieżąco wszelkich nieporozumień i konfliktów mogących niekorzystnie wpływać 
na pracę szkoły lub samopoczucie uczniów, rodziców i nauczycieli. 

6. Formy współdziałania nauczycieli i rodziców uwzględniają prawo rodziców do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w danym oddziale 
i| zespole; 

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

3) uzyskiwania w każdym czasie, poprzez dostęp do e-dziennika, rzetelnej informacji zwrotnej na temat 
swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz sposobów 
wyeliminowania braków; 

4)  uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci; 

5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat szkoły. 

7. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków do przygotowania się do zajęć szkolnych, zaopatrzenia dziecka 
w niezbędne materiały, pomoce; i inne; 

4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą właściwych warunków nauki, 
gdy realizuje obowiązek poza szkołą, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

5) interesowania się osiągnięciami swojego dziecka, ewentualnymi niepowodzeniami; 

6) współpracy ze szkołą w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
dziecka, udziału w spotkaniach ogólnych i indywidualnych; 
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7) czynnego uczestnictwa w różnych formach pedagogizacji rodziców, prelekcjach, warsztatach, 
pogadankach, konsultacjach; 

8) pomocy w organizacji i przeprowadzaniu imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych; 

9) ścisłej współpracy z wychowawcą klasy w realizacji zadań wynikających z programu wychowawczo 
– profilaktycznego, zadań z planu pracy wychowawcy klasowego, godzin z wychowawcą; 

10) wdrażania dziecka do przestrzegania i zachowywania zasad bezpieczeństwa własnego i innych; 

11) zgłaszania się do szkoły na zaproszenie wychowawcy lub innych nauczycieli; w możliwie szybkim 
czasie; 

12) wdrażania dziecka do kulturalnego zachowania w szkole i poza nią oraz poszanowania mienia 
szkolnego i prywatnego; 

13) przekazywania rzetelnych informacji o stanie zdrowia, jeśli niewiedza wychowawcy lub nauczyciela 
na ten temat stwarzałaby dla dziecka zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia lub życia; 

14) wszechstronnego rozwijania zainteresowań swojego dziecka, dbania o jego zdrowie fizyczne 
i psychiczne; 

15) promowania zdrowego stylu życia. 

8. W przypadku konieczności wyjaśnień w zakresie pracy danego nauczyciela, rodzice bezpośrednio 
kontaktują się z zainteresowanym nauczycielem, w przypadkach wymagających mediacji, w roli 
mediatora występuje w pierwszej kolejności wychowawca klasy, a w następnie dyrektor szkoły. 

9. Rodzic jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności w szkole swojego dziecka w terminie do 
7 dni od powrotu dziecka do szkoły poprzez e-dziennik. 

10. Zwolnienie dziecka z zajęć lekcyjnych rodzic zamieszcza w formie elektronicznej  poprzez e-
dziennik z jednodniowym wyprzedzeniem. W nagłych przypadkach rodzic, który chce zwolnić dziecko 
z zajęć w tym samym dniu, jest zobowiązany poinformować telefonicznie sekretariat szkoły. 

11. W sytuacji zagrożenia, w sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w sprawie szczególnych rozwiązań 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor szkoły odpowiada za 
organizację i realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub 
innego sposobu realizacji tych zadań. 

12. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik na odległość  realizowane będą z wykorzystaniem: 

1) materiałów i funkcjonalnych, zintegrowanych platform edukacyjnych udostępnionych    przez MEN; 

2)  materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych 
Komisji Egzaminacyjnych; 

3)  materiałów prezentowanych w publicznej telewizji i radiofonii; 

4)  platform edukacyjnych oraz innych materiałów wskazanych przez nauczyciela, w tym podręczników, 
kart pracy, zeszytów i zeszytów ćwiczeń. 

13.  Komunikacja nauczyciel-uczeń lub nauczyciel-rodzic może odbywać się: 

1)  za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz strony internetowej szkoły; 

2) drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms; 
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3) drogą mailową lub na zamkniętej grupie Facebooka, Messengera lub innych komunikatorów 
założonych na potrzeby edukacji zdalnej; 

4)  poprzez aplikacje umożliwiające przeprowadzenie wideokonferencji. 

14. Nauczanie zdalne odbywać się powinno zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

15.  Nauczyciele powinni realizować podstawę programową według planów nauczania z możliwością ich 
modyfikacji niezbędną do przyjętych metod i form pracy nauki na odległość. 

16. Podczas planowania zajęć nauczyciele zobowiązani są do realizowania treści z podstawy 
programowej. Planując jednostkę lekcyjną, powinni uwzględnić przepisy BHP oraz potrzeby 
i ograniczenia psychofizyczne uczniów, w tym skierowanych do kształcenia specjalnego. 

 

Rozdział 5 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
 

§ 28 

 

1. Pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą prowadzą w szkole nauczyciele. 

2. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami lub 
wychowankami, albo na ich rzecz; 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły w tym zajęcia opiekuńcze 
i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów; 

3) prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych 
planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły. 

3. Nauczyciel obowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi 
funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane 
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, 
pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

6) przed nawiązaniem stosunku pracy przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru 
Karnego. 

4. Każdy nauczyciel odpowiada za jakość i efekty swojej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych 
jego opiece uczniów. 
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§ 29 

 

1. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz 
sprawiedliwe ich traktowanie. 

2. Każdy nauczyciel ocenia uczniów zgodnie z zasadami przyjętymi w wewnątrzszkolnym ocenianiu. 

3. Nauczyciel zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego poprzez : 

1) realizację podstawy programowej oraz zatwierdzonych programów nauczania; 

2) stosowanie właściwych metod nauczania; 

3) systematyczne przygotowanie się do zajęć; 

4) pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć; 

5) właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej; 

6) Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku 
szkolnego; 

7) Nauczyciel wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie programu nauczania; 

8) Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu nauczania;  

9) Nauczyciel dba o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny; 

10)  Nauczyciel wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, rozwój ich zdolności oraz zainteresowań 

11) Każdy nauczyciel doskonali swoje umiejętności dydaktyczno-wychowawcze, stara się podnieść 
swoje kwalifikacje 

12) Nauczyciel udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu 
o rozpoznanie ich potrzeb 

13) Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

§ 30 

 

1. Nauczyciel sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami w czasie zajęć lekcyjnych oraz innych 
zajęć organizowanych na terenie szkoły lub poza terenem szkoły, a także odpowiada na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo w szczególności: 

1) W razie zaistnienia na terenie szkoły nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia wynikającego ze stanu 
zdrowia ucznia, zagrażającego jego życiu, nauczyciel niezwłocznie wzywa pogotowie ratunkowe 
oraz powiadamia rodzica dziecka i informuje o całej sytuacji dyrekcję szkoły; 

2) Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania 
uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia 
życia lub zdrowia ucznia nauczyciel ma prawo zastosować środki adekwatne do zaistniałej sytuacji; 

3) Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie 
potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły 
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o fakcie przebywania na jej terenie osób postronnych; 

4) Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły 
o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących 
zagrożenia dla zdrowia lub życia uczniów; 

5) Upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik szkoły powinien zwrócić się do osób postronnych 
wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie 
dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora. 

6) Szczegółowe zasady zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w trakcie różnych form zajęć 
pozaszkolnych regulują odrębne procedury i regulaminy. 

 

§ 31 

 

1. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych 
odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia; 

2. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele zgodnie z 
opracowanym planem dyżurów wychowawczych; 

3. Nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na korytarzach, w sanitariatach, 
na klatkach schodowych, w szatni przed salą gimnastyczną lub innych wyznaczonych miejscach; 

4. Dyżur wychowawczy rozpoczyna się co najmniej np. 15 minut przed zajęciami dydaktycznymi, 
równo z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy się po przyjściu wszystkich nauczycieli, którzy 
mają lekcje na danym piętrze; 

5. Za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel dyżurujący na 
korytarzu oraz nauczyciel rozpoczynający daną lekcję; 

6. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły odpowiadają: 

1) kierownik wycieczki i opiekunowie grupy, 

2) na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej udającej się poza teren szkoły, lecz w 
obrębie miejscowości, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, co najmniej jeden opiekun 
na 30 uczniów, 

3) na wycieczce udającej się poza teren szkoły z korzystaniem z publicznych środków lokomocji 
w obrębie tej samej miejscowości, jeden opiekun na 15 uczniów, 

4) na wycieczce turystyki kwalifikowanej jeden opiekun na 10 uczniów, a kierownik wycieczki musi 
posiadać odpowiednie uprawnienia, 

7. Wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić 
zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły, zasadami bezpieczeństwa na 
ich terenie, przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny pracy umysłowej. 

8. Opiekę nad uczniami i pomoc z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych organizuje 
pedagog w porozumieniu z wychowawcami klas. 

9. Stałą lub doraźną pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej 
organizuje pedagog w porozumieniu z wychowawcą oddziału. 



Statut Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kazimierza Wielkiego Strona 32 
 

 

§ 32 

 

1. Nauczyciel w szczególności: 

1) dostosowuje przekazywanie odpowiedniej wiedzy, kształcenie umiejętności i  postaw uczniów do 
właściwej ich wiekowi aktywności; 

2) umożliwia uczniom poznanie świata w jego jedności i złożoności;  

3) wspomaga ich samodzielność uczenia się; 

4) inspiruje uczniów do wyrażania własnych myśli i przeżyć; 

5) rozbudza ich ciekawość poznawczą oraz motywuje do dalszej edukacji. 

2. Każdy nauczyciel stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu 
w| społeczności szkolnej. 

 

§ 33 

 

1. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, w szkole może być 
zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, posiadający wymagane przepisami prawa 
kwalifikacje. Przed podjęciem zajęć jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację 
z Krajowego Rejestru Karnego. 

 

§ 34 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, który współpracuje w zakresie 
działań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. 

2. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy. 

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora na wniosek zespołu – 
przewodniczący. 

4. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy, określa dyrektor szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 
przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

5. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują : 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia programów nauczania, sposobu ich realizacji 
i korelowania ich treści, realizacji ścieżek edukacyjnych; 

2) wspólne opracowania szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów diagnozowania ich 
osiągnięć; 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego 
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początkujących nauczycieli; 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni oraz uzupełnianiu ich wyposażenia; 

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych 
programów nauczania; 

6) Otaczanie opieką młodych nauczycieli. 

§ 35 

 

1. W szkole działa zespół wychowawczy. 

2. W skład tego zespołu wchodzą : 

1) wicedyrektor szkoły jako jego przewodniczący; 

2) pedagog szkolny; 

3) kierownik świetlicy;  

4) wychowawcy klas w miarę potrzeb. 

3. Do zadań zespołu wychowawczego należy : 

1) rozpoznawanie sytuacji materialnej uczniów oraz staranie się o udzielenie potrzebującym uczniom 
pomocy; 

2) współpraca z OPS oraz innymi instytucjami lub osobami fizycznymi, w zakresie udzielania uczniom 
pomocy; 

3) koordynowanie pracy wychowawczej szkoły- czuwanie nad przebiegiem pracy wychowawczej 
szkoły, wnioskowanie o dokonywanie konkretnych działań mających na celu rozwiązywanie 
problemów wychowawczych szkoły, opracowywanie projektów działań szkoły z zakresu pracy 
wychowawczej i opiekuńczej; 

4. podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz 
rozpoznawanie ich w środowisku szkolnym; 

5. udzielanie pomocy młodym wychowawcom; 

6. kwalifikowanie uczniów do przyznawania dofinansowania żywienia z budżetu szkoły. 

 

§ 36 

 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami z powierzonego oddziału, 
a w szczególności : 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do 
życia w rodzinie i społeczeństwie; 
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2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 
pomiędzy innymi członkami społeczności szkolnej; 

4) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków. 

3. Wychowawca w celu realizacji zadań: 

1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia; 

2) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 

3) zapoznaje uczniów i ich rodziców z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów; 

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania 
wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych 
uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych potrzebne jest 
zapewnienie indywidualnej opieki; 

4. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci; 

b) służenia im pomocą w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci; 

c) otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach wychowawczych; 

d) włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły. 

5. współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną 
pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także kłopotów zdrowotnych, oraz zainteresowań 
i szczególnych uzdolnień uczniów; 

6. wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 
o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych i zachowania. Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny określa wewnątrzszkolny system 
oceniania; 

7. informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla ucznia śródrocznych i rocznych ocenach 
niedostatecznych zgodnie z SO. 

8. Realizując swoje zadania wychowawca w szczególności: 

1) spotyka się z rodzicami uczniów na zebraniach celem zapoznania rodziców z postępami i wynikami 
pracy uczniów oraz omówienia spraw wychowawczych; 

2) prowadzi zajęcia w ramach tzw. godzin do dyspozycji wychowawcy zgodnie z ustalonym przez 
siebie planem pracy; 

3) organizuje wycieczki klasowe; 

4) organizuje wyjazdy do teatru, kina, opery; 

5) organizuje inne spotkania klasowe wg potrzeb; 
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6) pełni rolę opiekuna uczniów podczas organizowanych w szkole imprez; 

7) uczestniczy w pracach zespołu wychowawczego. 

9. Wychowawca może spotykać się z rodzicami uczniów na spotkaniach indywidualnych w terminie 
ustalonym i podanym do wiadomości rodziców. 

10. Wychowawcy klasy pierwszej organizują dodatkowe spotkania z rodzicami uczniów w miesiącu 
wrześniu. 

11. Informację o indywidualnych spotkaniach oraz o zebraniach przekazuje się rodzicom w sposób 
ustalony zwyczajowo w szkole. 

12. W spotkaniach z rodzicami mogą uczestniczyć też nauczyciele nie będący wychowawcami. 

13. Początkującym nauczycielom wychowawcom zapewnia się pomoc doświadczonych wychowawców. 

 

§ 37 

 

1. Stanowisko wicedyrektora szkoły i inne stanowiska kierownicze, w przypadkach uzasadnionych 
potrzebami organizacyjnymi szkoły, tworzy dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego. 

2. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, rady rodziców oraz organu prowadzącego dyrektor 
szkoły powołuje osobę na stanowisko wicedyrektora lub inne kierownicze. 

3. Zakres obowiązków wicedyrektora: 

Do zadań wicedyrektora należy w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie 
obserwacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli; 

2) nadzór nad Samorządem Uczniowskim; 

3) nadzór i kontrola stołówki szkolnej, 

4) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości; 

5) wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa; 

6) nadzór nad pracami Komisji Sprawdzianu; 

7) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych; 

8) przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla wskazanych przez 
dyrektora nauczycieli; 

9) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom; 

10) opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców klas; 

11) wstępna kontrola dokumentacji wycieczek; 

12) opracowywanie planu imprez szkolnych i kalendarza szkolnego; 
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13) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka; 

14) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach; 

15) zapewnianie pomocy nauczycieli w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym; 

16) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk 
studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji; 

17) opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego 

18) kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych nauczanego 
przedmiotu; 

19) kontrolowane realizacji indywidualnego nauczania; 

20) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu; 

21) dbanie o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt; 

22) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków; 

23) kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom w 
zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania; 

24) rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia dyrektora szkoły; 

25) współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną; 

26) kontrolowanie pracy pracowników obsługi ; 

27) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli; 

28) współpraca z Poradnią Pedagogiczno–Psychologiczną, policją i służbami porządkowi w zakresie 
pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w szkole i na jej terenie; 

29) przestrzeganie wszelkich Regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności Regulaminu Pracy, 
przepisów w zakresie bhp i ppoż.; 

30) wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły; 

31) zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w zakresie delegowanych uprawnień. 

 

§ 38 

 

1. W szkole jest zatrudniony pedagog. 

2. Do zadań pedagoga należy : 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 
szkolnych; 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 
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3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, 
rodziców i nauczycieli; 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 
wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, 
w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli; 

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu 
wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach; 

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców 
i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu; 

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej. 

3. Pedagog szkolny w szczególności: 

1) rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej współpracy 
z wychowawcami; 

2) organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów opuszczonych i zaniedbanych; 

3) wnioskuje o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki 
społecznej; 

4) kontroluje realizację obowiązku szkolnego; 

5) w uzasadnionych przypadkach ma prawo w porozumieniu z dyrektorem szkoły występować 
z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz reprezentowania szkoły przed tym sądem 
i współpracy z kuratorem sądowym; 

6) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

 

§ 38a 

 

1. Nauczyciel psycholog: 

1) rozpoznaje potencjalne możliwości oraz indywidualne potrzeby ucznia; 

2) prowadzi badania i działania diagnostyczne dotyczące potencjalnych możliwości ucznia; 

3) prowadzi działania profilaktyczne, mediacyjne i interwencyjne wobec uczniów i rodziców;  

4) wspiera moce strony uczniów; 

5) organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologicznej; 

6) stara się minimalizować skutki zaburzeń rozwojowych;  

7) wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.  
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§ 39 

 

1. Nauczyciel wspomagający: 

1) rozpoznaje potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
oraz niedostosowanych społecznie; 

2) współorganizuje zajęcia edukacyjne i prace wychowawcze w formach integracyjnych, 
w szczególności: 

3) wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wybiera lub opracowuje programy 
wychowania przedszkolnego i programy nauczania; 

4) dostosowuje realizację programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania, programu 
wychowawczego i programu profilaktyki do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości 
psychofizycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie; 

5) -w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wspólnie z nauczycielami prowadzącymi 
zajęcia edukacyjne, opracowuje dla każdego ucznia i realizuje indywidualne programy edukacyjne 
określające zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć 
rewalidacyjnych lub zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z uczniem; 

6) uczestniczy w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli; 

7) prowadzi zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne; 

8) udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze metod pracy z uczniami 
niepełnosprawnymi oraz niedostosowanymi społecznie; 

9) prowadzi lub organizuje różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla dziecka 
i jego rodziny. 

 

§ 40 

 

1. Zadania logopedy są realizowane w oparciu o Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. 
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. 

2. W szczególności obejmują: 

1) diagnozowanie logopedyczne; 

2) przeprowadzenie badań wstępnych u uczniów w celu ustalenia stanu mowy głośnej; 

3) szczegółowe badanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy 
logopedycznej; 

4) wskazywanie przyczyn trudności oraz udzielanie wskazówek rodzicom i nauczycielom do pracy 
z dzieckiem; 

5) w zależności od potrzeb współpraca ze specjalistami (foniatrą, audiologiem, laryngologiem, 
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neurologiem, psychiatrą, ortodontą, stomatologiem) w zakresie diagnozy i oddziaływań 
terapeutycznych. 

6) prowadzenie terapii logopedycznej w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości 
w mowie i piśmie; 

7) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami artykulacyjnymi; 

8) diagnozowanie logopedyczne dzieci objętych taką pomocą, tworzenie programów terapii.  

3. Pomoc logopedyczna w szkole może być udzielana na wniosek: 

1) ucznia; 

2) rodziców; 

3) nauczyciela; 

4) pedagoga; 

5) logopedy; 

6) poradni psychologiczno– pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

4. Pomoc logopedyczna w szkole jest organizowana w formie specjalistycznych zajęć logopedycznych. 

5. Liczba uczestników zajęć wynosi 4 -5 uczniów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą 
organu prowadzącego szkołę, zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie. 

6. Objęcie ucznia pomocą logopedyczną wymaga zgody rodziców. 

7. Udział ucznia w zajęciach logopedycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień, zaburzeń do 
uzyskania osiągnięć edukacyjnych, bądź wyeliminowania nieprawidłowości. 

8. Rola rodziców dzieci biorących udział w terapii logopedycznej:  

1) Wspierać dziecko w terapii; 

2) Dawać prawidłowe wzorce wymowy, czyli do dziecka zawsze mówić poprawnie, wyraźnie, bez 
używania tzw. języka dziecięcego; 

3) Jeżeli zauważymy u dziecka wadę zgryzu, należy zapewnić mu opiekę ortodontyczną, gdyż może ona 
być przyczyną nieprawidłowej wymowy; 

4) Słuchać wypowiedzi swoich pociech, zadawać pytania, dużo rozmawiać, opowiadać, czytać; 

5) Nie zawstydzać dziecka wadliwą wymową, żądać by kilkakrotnie powtarzało swoją wypowiedź, bo 
może to spowodować zahamowanie dalszego rozwoju mowy; 

6) Dopilnować aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia, prowadziło zeszyt wg wskazówek 
logopedy; 

7) Czuwać aby dziecko codziennie przez około 10-15 min. wykonywało zadane ćwiczenia w domu. 
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§ 41 

 

1. W świetlicy zatrudnia się pracowników pedagogicznych – nauczycieli wychowawców świetlicy, 
którzy są członkami Rady Pedagogicznej. 

2. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą oraz 
z wychowawcami klas. 

3. Wychowawcy współpracują ze sobą w ramach zespołu wychowawczego świetlicy. 

4. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności kierownika świetlicy 
i nauczycieli – wychowawców. 

 

§ 42 

 

1. Nauczyciel bibliotekarz opiekuje się biblioteką szkolną. 

2. Nauczyciel bibliotekarz w szczególności : 

1) gromadzi, zgodnie z potrzebami czytelników, zbiory biblioteki dokonując ich ewidencji oraz 
opracowania bibliotecznego, 

2) gromadzi czasopisma popularnonaukowe, pedagogiczne, środki audiowizualne, 

3) udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz wypożyczeń dla pracowni 
przedmiotowych, 

4) tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł 
oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

5) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk 
czytania i uczenia się, 

6) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną, 

7) udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje o nowościach, 

8) udziela pomocy nauczycielom w ich pracy pedagogicznej, 

9) przeprowadza analizy stanu czytelnictwa, 

10) opracowuje roczne plany biblioteki, uwzględniając wnioski nauczycieli, wychowawców i zespołów 
przedmiotowych, 

11) systematycznie zabezpiecza zbiory, 

12) dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych prowadząc odpowiednią dokumentację, 

13) współuczestniczy w realizacji zajęć dydaktycznych szkoły. 
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§ 43 

 

1. W szkole mogą być zatrudnieni pracownicy administracji na stanowiskach takich jak: 

1) sekretarz szkoły; 

2) intendent. 

2. Do zasadniczych zadań i kompetencji pracowników administracji należy: 

1) sekretarz szkoły: 

a) prowadzenie kancelarii szkoły; 

b) prowadzenie spraw uczniowskich; 

c) prowadzenie i ewidencja druków ścisłego zarachowania; 

d) bieżąca obsługa sekretariatu, przyjmowanie interesantów; 

e) prowadzenie spraw kadrowych pracowników szkoły; 

f) prowadzenie dokumentacji oraz spraw związanych z majątkiem szkoły; 

g) comiesięczne ustalanie podstaw do wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zastępstw, 

2) intendent: 

a) prowadzenie i odpowiedzialność za całokształt finansowej strony działalności stołówki szkolnej; 

b) dokonywanie zakupów niezbędnych dla funkcjonowania stołówki; 

c) troska o przestrzeganie higieny i bezpieczeństwa pracy; 

d) dbałość o wyposażenie i sprzęt w stołówce. 

3. W szkole mogą być zatrudnieni pracownicy obsługi na stanowiskach takich jak: 

1) woźny; 

2) sprzątaczka; 

3) kucharka; 

4) pomoc kuchenna; 

5) konserwator; 

6) dozorca nocny. 

4. Do zasadniczych obowiązków i zadań pracowników obsługi należy: 

1) woźny: 

a) pełnienie dozoru nad całym budynkiem szkolnym oraz posesją; 

b) dbanie o porządek i ład na terenie szkoły; 
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c) pilnowanie pozostawionych przez uczniów w szatni na czas pobytu w szkole ubrań; 

d) troska o czystość i porządek w szatni; 

e) otwieranie i zamykanie szkoły. 

2) sprzątaczka: 

a) szczególna dbałość o porządek i czystość przydzielonego rejonu.  

3) kucharka: 

a) gotowanie obiadów zgodnie ze sporządzonym jadłospisem, 

b) dbałość o czystość i porządek w kuchni. 

4) pomoc kuchenna: 

a) pomoc w gotowaniu obiadów; 

b) sprzątanie stołówki; 

c) wydawanie posiłków. 

5) konserwator: 

a) dozorowanie pracy kotłowni szkolnej; 

b) regulacja temperatury w instalacji c.o. i ciepłej wody; 

c) wykonywanie drobnych napraw sprzętu i urządzeń; 

d) dbałość o ład i porządek otoczenia szkoły; 

e) wykonywanie drobnych prac remontowych. 

6) Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor zatrudniając 
tych pracowników. 

7) Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi szkoły wymaga ustaleń z organem prowadzącym 
szkołę. 

 

Rozdział 6 

Ocenianie wewnątrzszkolne 

 

§ 44 

 

1. W szkole stosuje się zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określone w ustawie 
prawo oświatowe i aktach prawnych wydanych na podstawie ustawy. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 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, 
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i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających podstawę programową. 

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

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie 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 uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

4) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

6) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu 
i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

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

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych; 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach 
przyjętych w szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według przyjętej skali; 

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

6. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia 
w nauce. 

§ 45 

 

1. Nauczyciele sporządzają rejestr wymagań wynikających z realizowanego przez siebie programu 
nauczania danego przedmiotu. Rejestr wymagań z poszczególnych zajęć edukacyjnych opracowuje się 
z podziałem na: 
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1) wymagania podstawowe 

2) wymagania ponadpodstawowe. 

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

1) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających 
z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zobowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Wymagania edukacyjne dostosowuje nauczyciel do indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz 
ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

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

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej 
opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w ppkt 1–3, który jest objęty pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego 
przez nauczycieli i specjalistów, 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych 
ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 

5. Szczegółowe wymagania dla uczniów, o których mowa w pkt. 2 – 5, z danych zajęć edukacyjnych znajdują 
się w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (PZO). 

 

§ 46 

 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

2. Nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia oraz jego rodziców o wszystkich otrzymanych 
stopniach. 

3. Rodzice informowani są o bieżących postępach w nauce i zachowaniu oraz o ocenach śródrocznych 
i rocznych swojego dziecka poprzez: 
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1) zapis w dzienniku elektronicznym; 

2) ogólne zebrania z rodzicami; 

3) ustną informację w czasie indywidualnych konsultacji na prośbę rodzica lub nauczyciela (termin 
wcześniej uzgodniony z nauczycielem); 

4) ustną informację w trakcie co miesięcznych indywidualnych konsultacji z nauczycielami 
(w ramach dni otwartych). 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

5. Sprawdzone i ocenione prace pisemne (sprawdziany z dużych partii materiału, zadania klasowe) 
uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. Rodzic 
zobowiązany jest podpisać i oddać prace nauczycielowi przez ucznia na następnej lekcji z nauczycielem 
danego przedmiotu. Brak zwrotu pracy pisemnej pociąga za sobą konsekwencje w postaci punktów 
ujemnych z zachowania. Prace pisemne przechowywane są przez nauczyciela przedmiotu do końca roku 
szkolnego. 

6. Na 7 dni przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący 
poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego 
rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania na piśmie, za potwierdzeniem odbioru 
przez rodziców dziecka oraz poprzez wpis w dzienniku elektronicznym. Rodzic jest zobowiązany 
do zapoznania się z przewidywanymi ocenami rocznymi z poszczególnych przedmiotów oraz 
z oceną z zachowania. Szkoła umożliwia rodzicowi wgląd do dziennika elektronicznego. 

7. Informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych, nieodpowiednich i nagannych na 
koniec pierwszego półrocza i na koniec roku szkolnego nauczyciele są zobowiązani przekazać 
uczniowi i jego rodzicom na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

8. Oceny śródroczne i roczne ustala się i informuje o nich uczniów i jego rodziców nie później niż 
trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Informacja znajduje się 
w dzienniku elektronicznym i rodzic ma obowiązek się z nią zapoznać. 

9. Jeżeli rodzic nie potwierdzi swoim podpisem odbioru ocen niedostatecznych, nieodpowiednich 
i nagannych śródrocznych i rocznych do dwóch dni od otrzymania informacji, wychowawca 
zobowiązany jest poinformować go o osiągnięciach dziecka listem poleconym, a potwierdzenie 
umieścić w teczce wychowawcy. 

 

§ 47 

 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania 
fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki. 

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych 
możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej 
opinii. Decyzja ta ma formę pisemną i jest przekazana rodzicom ucznia. 
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3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 
wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 
ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

4. Jeżeli okres zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub 
informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

 

§ 48 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele, ustalając oceny bieżące i klasyfikacyjne. 

2. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych ustala się według 
następującej skali: 

1) Ocena pozytywna stopień celujący – 6 cel 

2) Ocena pozytywna stopień bardzo dobry – 5 bdb 

3) Ocena pozytywna stopień dobry – 4 db 

4) Ocena pozytywna stopień dostateczny – 3 dst 

5) Ocena pozytywna stopień dopuszczający – 2 dop 

6) Ocena negatywna stopień niedostateczny – 1 ndst 

7) Ocena negatywna nieklasyfikowany –  nkl 

3. Ponadto w bieżącym ocenianiu dopuszcza się używanie znaków zrozumiałych dla ucznia i jego 
rodziców np. 

1) np – uczeń nieprzygotowany 

2) nb – uczeń nieobecny 

4. Oceny z przedmiotu wystawiają nauczyciele uczący przedmiotu. 

5. Bieżące osiągnięcia ucznia na poszczególnych zajęciach edukacyjnych zapisywane są w dzienniku 
elektronicznym. 

6. W klasach IV-VIII ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza 
program nauczania danej klasy, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle 
posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 
praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązanie nietypowe, rozwiązuje także 
zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy. Przynajmniej z jednego dużego sprawdzianu 
działowego uzyskał ocenę celującą. Osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, 
zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) 
albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia, 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 
określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi 
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wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem 
nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 
sytuacjach, 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował dobrze wiadomości i umiejętności określone 
programem nauczania w danej klasie, potrafi zastosować wiadomości do samodzielnego rozwiązania 
zadań teoretycznych i praktycznych, 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował w stopniu zadawalającym podstawowe 
wiadomości określone programem nauczania w danej klasie oraz umie rozwiązać zadania praktyczne 
i| teoretyczne o średnim stopniu trudności, 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu materiału programowego, ale 
braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez danego ucznia podstawowej wiedzy z danego 
przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o 
niewielkim stopniu trudności na poziomie danej klasy, 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych 
w programie nauczania w danej klasie, braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu 
dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu na wyższym poziomie. 

7. Ustala się następujące formy sprawdzania umiejętności uczniów (szczegóły w PZO): 

1) odpowiedzi pisemne ( sprawdziany, kartkówki, zadania klasowe, testy, dyktanda); 

2) odpowiedzi ustne 

3) zadania domowe 

4) zeszyty przedmiotowe 

5) aktywność na lekcji 

6) praca w grupach 

7) indywidualna praca ucznia na zajęciach 

8) prace w formie elektronicznej (w czasie zajęć lekcyjnych dozwolone jest korzystanie z urządzeń 
elektronicznych w celach edukacyjnych  tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego dane zajęcia) inne 
wynikające ze specyfiki przedmiotu. 

8. W czasie zagrożenia, gdy podstawa programowa będzie realizowana za pomocą zdalnego nauczania, 
ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia będzie polegało na monitorowaniu jego wytworów pracy 
poprzez: 

1) zdjęcia lub filmiki z wykonanych zadań, 
2) rozmowy telefoniczne, wideokonferencje, 
3) komunikację za pomocą dostępnych komunikatorów np. MS Teams, Messenger, 
4) karty pracy, notatki, testy, kartkówki, sprawdziany odesłane poprzez pocztę elektroniczną, 

sprawdziany online, 
9. Skala ocen oraz kryteria oceniania są zgodne z dotychczasowym Ocenianiem Wewnątrzszkolnym. 

10. Każda ocena ma swoją wagę: 

1) sprawdzian/zadanie klasowe: waga 10 
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2) kartkówka: waga 8 

3) odpowiedź ustna: waga 8 

4) zadanie domowe: waga 5 

5) aktywność: waga 6 

6) czytanie: waga 8 

7) czytanie ze zrozumieniem: waga 10 

8) dyktando: waga 10 

9) recytacja: waga 5 

10) zeszyt: waga 5 

11) praca w grupach: waga 5 

12) praca na lekcji: waga 7 

13) zajęcia praktyczne technika: waga 8 

14) śpiew: waga 8 

15) praca plastyczna: waga 8 

16) zadania dodatkowe: waga 7 

17) szczególne osiągnięcia: waga 10 

18) sprawdzian wf: waga 7 

19) aktywność wf: waga 10 

20) inne: waga 5 

11. Kategoria inne oznacza: 

1) Język polski:  

a) Projekt 

2) Historia:  

a) Projekt 

3) Plastyka:  

a) Projekt, album, plakat 

4) Język angielski:  

a) Dialog, projekt 

5) Technika:  

a) projekt 

6) Przyroda:  
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a) praca długoterminowa 

7) Wychowanie fizyczne:  

a) strój sportowy 

8) Religia:   

a) projekt (znajomość prasy katolickiej) 

9) Muzyka:  

a) album, plakat, projekt 

12. Oceny za prace pisemne, sprawdzane systemem punktowym ustalają nauczyciele według następującej 
skali punktowej: 

1) 0 - 30 % - ocena niedostateczna 

2) 31% - 50 % - ocena dopuszczająca 

3) 51% - 74 % - ocena dostateczna 

4) 75% - 89 % - ocena dobra 

5) 90% - 100 % - ocena bardzo dobra 

Powyżej 100% - ocena celująca (wiadomości i zadania o treściach wykraczających poza podstawę 
programową) 

13. Ustala się następującą ilość ocen cząstkowych dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 
tygodniowym : 

1) jedna godzina tygodniowo – minimum trzy oceny 

2) dwie godziny tygodniowo – minimum pięć ocen 

3) trzy godziny tygodniowo – minimum siedem ocen 

4) cztery i więcej godzin tygodniowo – minimum dziewięć ocen 

14. W uzasadnionych przypadkach m.in.: pobyt w szpitalu, sanatorium, długotrwała choroba, nauczanie 
indywidualne Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o ustaleniu ocen śródrocznych i rocznych 
z mniejszej liczby ocen cząstkowych niż wymieniono w pkt.11. 

15. 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. 

16. Pozostałe ustalenia: 

1) Zapisy w dzienniku elektronicznym muszą informować, za co uczeń otrzymał poszczególne oceny. 

2) Jako sprawdzian/zadanie klasowe rozumie się odpowiedź pisemną, która obejmuje większą partię 
materiału, poprzedzona jest lekcją utrwalającą, która określi treści i umiejętności objęte późniejszą 
diagnozą. 

3) Sprawdzian/zadanie klasowe nauczyciel powinien zapowiedzieć i fakt ten odnotować w dzienniku 
elektronicznym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, aby uniknąć ich nagromadzenia. 
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4) W tygodniu uczeń może pisać trzy dłuższe (1 – 2 godz. lekcyjne) zapowiedziane formy pisemne, nie 
więcej niż jedną dziennie. 

5) Uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu/zadania klasowego do dwóch 
tygodni od otrzymania sprawdzianu/zadania klasowego w terminie ustalonym przez nauczyciela. 
Liczą się obie oceny. Może również poprawić ocenę dopuszczającą. 

6) Uczeń, który nie był obecny na sprawdzianie/zadaniu klasowym, powinien go napisać w terminie do 
dwóch tygodni, licząc od dnia pierwszej lekcji danego przedmiotu po powrocie ucznia do szkoły; po 
upływie wyznaczonego terminu uczeń, który nie napisał zaległego sprawdzianu, otrzymuje ocenę 
niedostateczną; w szczególnych przypadkach (dłuższa nieobecność w szkole) uczeń ma prawo do 
przedłużonego terminu napisania sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

7) Prace pisemne muszą być sprawdzone, ocenione i oddane uczniom w czasie nie dłuższym niż 
2 tygodnie. Termin oddania prac może ulec przesunięciu w przypadku nieobecności nauczyciela. 

8) Kartkówka – jako forma kontroli wiadomości z ostatnich trzech lekcji – może być stosowana 
w sposób dowolny (bez zapowiedzi) i nie podlega poprawie. 

a) Kartkówka obejmująca partię materiału wyznaczonego przez nauczyciela (przekraczająca 
3 ostatnie lekcje) musi być zapowiedziana. Jeżeli uczeń uzyskał z takiej kartkówki ocenę 
niedostateczną, nauczyciel umożliwia mu jednorazową poprawę oceny niedostatecznej 
w wyznaczonym terminie. 

17. Jeżeli uczeń korzysta ze ściągawek podczas klasówek, nauczyciel ma prawo odebrać mu pracę 
i postawić ocenę niedostateczną. 

18. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć (w tym brak zadania, brak zeszytu przedmiotowego, 
brak zeszytu ćwiczeń, brak przyrządów, brak stroju), a swoje nieprzygotowanie musi zgłosić na 
początku zajęć, aby nauczyciel mógł odnotować ten fakt w dzienniku lekcyjnym i elektronicznym. Po 
wykorzystaniu limitu „nieprzygotowań” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za każdy kolejny brak. 
Ilość nieprzygotowań określają nauczyciele danego przedmiotu w PZO. Jednak liczba nieprzygotowań 
na każde półrocze nie może przekroczyć dwóch. 

19. Jeśli uczeń nie zgłosi nauczycielowi  na początku lekcji faktu nieprzygotowania, otrzymuje ocenę 
niedostateczną. 

20. Nieobecność ucznia w szkole nie zwalnia go z obowiązku nadrobienia zaległości szkolnych 
(uzupełnienie notatek i zadań domowych w zeszycie przedmiotowym, zeszycie ćwiczeń, książce). 
Niewywiązanie się z nadrobienia zaległości w terminie wyznaczonym przez nauczyciela skutkuje 
wpisaniem oceny niedostatecznej. 

21. Ocenę bieżącej aktywności na lekcji nauczyciel może zapisać w e-dzienniku poprzez zastosowanie 
znaków + i -. Szczegółowe warunki wystawiania oceny za aktywność zawarte są w PZO.  

22. .Zasady oceniania ucznia obcokrajowca i powracającego z zagranicy: 

1) Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz zachowanie.  

2) Nauczyciele rozpoznają poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. 
W szczególności, podczas oceniania nauczyciele zwracają uwagę na: 

a) opanowanie  umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie, 

b) rozumienie czytanego tekstu i poleceń do ćwiczeń/zadań, 
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c) motywację i zaangażowanie w proces kształcenia. 

3) Nauczyciele zwracają także uwagę na integrację z zespołem klasowym, do którego dołączył uczeń.  

 

§ 49 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Ustalana jest śródroczna i roczna ocena zachowania. 

3. Ocenę zachowania ustala się według skali: 

1) wzorowe – wz 

2) bardzo dobre – bdb  

3) dobre – db  

4) poprawne – pop  

5) nieodpowiednie – ndp 

6) naganne – ng 

4. Ogólne kryteria oceny zachowania: 

1) Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest wzorem do naśladowania dla innych 
uczniów w szkole i środowisku, jest koleżeński, chętnie służy pomocą, 

b) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności 
w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, 

c) nie spóźnia się na lekcje, 

d) reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach, zawodach, 

e) wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska, wyróżnia się kulturą 
osobistą, 

f) nigdy nie używa wulgarnych słów, 

g) szanuje podręczniki, mienie szkolne, społeczne oraz mienie kolegów, 
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h) dba o zdrowie i higienę, 

i) nie ulega nałogom, 

j) dba o honor i tradycje szkoły. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) wyróżniająco spełnia wszystkie wymagania szkolne, 

b) wyróżnia się kulturą osobistą, 

c) wypełnia powierzone mu obowiązki, 

d) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności 
w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, 

e) nie spóźnia się na lekcje, 

f) wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 

g) nie używa wulgarnych słów, 

h) szanuje podręczniki, mienie szkolne, społeczne oraz mienie kolegów, 

i) dba o zdrowie i higienę, 

j) nie ulega nałogom, 

k) jest koleżeński, chętnie służy pomocą; 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) dobrze spełnia wszystkie wymagania szkolne, 

b) wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez nauczyciela, 

c) bierze udział w pracach na rzecz klasy i szkoły, 

d) uczęszcza do szkoły systematycznie i punktualnie, dostarcza wychowawcy usprawiedliwienia 
wszystkich nieobecności , 

e) jest kulturalny, 

f) nie używa wulgarnego słownictwa, 

g) dba o zdrowie i higienę, 

h) nie ulega nałogom; 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) poprawnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 

b) bez większych zastrzeżeń, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią. 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który dopuszcza się co najmniej trzech z poniższych 
uchybień: 
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a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

b) często spóźnia się do szkoły, ma nieusprawiedliwione nieobecności w szkole 

c) kultura osobista w szkole i poza nią budzi zastrzeżenia, 

d) używa wulgarnego słownictwa, 

e) ulega nałogom, 

f) przejawia agresję fizyczną, psychiczną i słowną w stosunku do pracowników szkoły i uczniów, 

g) stwarza niebezpieczne sytuacje; 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) spowoduje sytuację szczególnie zagrażającą życiu lub zdrowiu innych osób np. powtarzające się 
picie alkoholu, zażywanie narkotyków, 

b) prowokuje i bierze udział w bójkach, 

c) znęca się psychicznie i fizycznie na innych, 

d) demoralizuje innych uczniów przez rozpowszechnianie treści powszechnie uznawanych za 
naganne, 

e) dewastuje mienie, 

f) fałszuje dokumenty, 

g) kradnie, 

h) wagaruje. 

5. Do wystawienia śródrocznej i rocznej oceny z zachowania służy karta zbiorcza klasy. 

1) Wychowawca umieszcza ocenę wynikającą ze zdobytych punktów dodatnich i ujemnych. Ocenę 
wpisuje w kolumnie PUNKTY w zbiorczej karcie klasy. 

2) Wychowawca na podstawie własnych obserwacji ucznia, oceniając jego możliwości oraz środowisko 
rodzinne, proponuje swoją ocenę zachowania (bez uwzględniania zdobytych przez niego punktów). 
Ocenę wpisuje w kolumnie WYCHOWAWCA w zbiorczej karcie klasy. 

3) Wychowawca obliguje nauczycieli poszczególnych przedmiotów do podania swojej własnej oceny 
danego ucznia. Wychowawca zasięga również opinii nauczycieli biblioteki, świetlicy, pedagoga. 
Nauczyciel ocenę wpisuje w kolumnie ze swoim nazwiskiem. Wychowawca oblicza średnią tych 
ocen i wpisuje ją w kolumnie NAUCZYCIELE w zbiorczej karcie klasy. 

4) Na lekcji wychowawczej poprzedzającej wystawianie ocen uczniowie zgłaszają swoje propozycje 
dotyczące oceny koleżanek i kolegów. Wychowawca oblicza średnią wystawionych ocen i zapisuje 
propozycje uczniów w kolumnie UCZNIOWIE na zbiorczej karcie klasy. 

5) Na lekcji wychowawczej poprzedzającej wystawianie ocen uczniowie zgłaszają własną samoocenę. 
Wychowawca zapisuje propozycje uczniów w kolumnie SAMOOCENA na zbiorczej karcie klasy. 

6. Zbiorcza karta klasy składa się wówczas z pięciu kolumn uwzględniających poszczególne oceny. 
Zbiorcza karta obowiązuje w I i II półroczu. Na pierwsze półrocze ocena z zachowania jest średnią 
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arytmetyczną pięciu kolumn. W taki sam sposób oblicza się ocenę za drugie półrocze. Ocena roczna jest 
średnią arytmetyczną z I i II półrocza. 

1) wzorowe – 6 

2) bardzo dobre – 5 

3) dobre – 4 

4) poprawne – 3 

5) nieodpowiednie – 2 

6) naganne – 0 

7. Sumę otrzymanych przez ucznia punktów dzielimy przez 5 i przyjmujemy przybliżenia: 

1) wzorowe ≥ 5,5 

2) bardzo dobre ≥ 4,5 

3) dobre ≥ 3,5 

4) poprawne ≥ 2,5 

5) nieodpowiednie ≥ 1,9 

6) naganne ≤ 1,8. 

8. Ustala się następujące przedziały punktowe dla poszczególnych ocen: 

1) wzorowe  170 pkt. i powyżej (uczeń może otrzymać maksymalnie 15 punktów ujemnych 
na półrocze) 

2) bardzo dobre 169-145 pkt. (uczeń może otrzymać maksymalnie 20 punktów ujemnych 
na półrocze) 

3) dobre 144-100 pkt. (uczeń może otrzymać maksymalnie 25 punktów ujemnych na półrocze) 

4) poprawne 99- 60 pkt. 

5) nieodpowiednie 59- 10 pkt. 

6) naganne poniżej 10 pkt. 

9. Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 90 pkt., ilość przyznanych 
punktów zwiększa się lub zmniejsza, gdy uczeń uzyskuje pkt. dodatnie lub ujemne. 

10. Uczeń otrzymuje pkt. dodatnie, gdy prezentuje zachowania określone w statucie szkoły i przyjęte 
za zachowania pozytywne. 

11. Uczeń otrzymuje pkt. ujemne, gdy prezentuje zachowania określone w statucie szkoły uznane 
za zachowania negatywne. 

12. Ustala się, że uczeń kończy półrocze z oceną naganną z zachowania (bez względu na liczbę 
uzyskanych punktów), gdy spowoduje sytuację szczególnie zagrażającą życiu lub zdrowiu innych 
osób np. powtarzające się picie alkoholu, zażywanie narkotyków, prowokowanie i udział 
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w bójkach, znęcanie psychiczne i fizyczne, demoralizacja innych uczniów przez 
rozpowszechnianie treści powszechnie uznanych za naganne, dewastacja mienia, fałszowanie 
dokumentów, kradzież, powtarzające się wagary. Konieczne jest zatwierdzenie przez Radę 
Pedagogiczną. 

13. Ocenę śródroczną i roczną z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie: 

1) zdobytych przez ucznia punktów za zachowanie pozytywne lub negatywne; 

2) opinii członków Rady Pedagogicznej oraz innych pracowników szkoły; 

3) opinii nauczycieli uczących w danej klasie oraz wychowawców świetlicy; 

4) opinii uczniów – członków zespołu klasowego oraz ocenianego ucznia; 

5) własnych obserwacji oraz wiedzy, informacji dotyczących sytuacji rodzinnej dziecka. 

14. Każdy nauczyciel uczący w szkole ma obowiązek wpisywania w dzienniku 
elektronicznym pozytywnych i negatywnych uwag w stosunku do poszczególnych 
uczniów. 

15. Brak wpisu przy nazwisku danego ucznia oznacza, że nie wykazuje on żadnych zachowań 
pozytywnych dających dodatkowe punkty, ani też nie zrobił nic, co mogłoby być przyczyną 
ujemnych punktów. Taki uczeń otrzymuje poprawną ocenę z zachowania (z punktów). 

16. Uczeń, który uzyskał punkty ujemne w ilości dającej zachowanie naganne, nie może 
reprezentować szkoły w konkursach i zawodach sportowych oraz brać udziału w wycieczkach 
szkolnych. 

17. Na wniosek rodziców w szkole nie obowiązuje strój jednolity. Uczniowie zobowiązani są do 
noszenie czystego, schludnego stroju, dostosowanego do pory roku i sytuacji (lekcja, 
wycieczka, uroczystość szkolna). Strój nie może zawierać żadnych obraźliwych 
lub/i prowokacyjnych nadruków.  

1) Dziewczęta - na co dzień mogą nosić sukienki/spódnice, spodenki-długość nie może być 
krótsza niż do połowy uda lub spodnie oraz bluzki/koszulki/swetry/bluzy/koszule zakrywające 
ramiona, plecy i brzuch.  

2) Chłopcy - na co dzień mogą nosić spodnie/spodenki-długość nie może być krótsza niż do 
połowy uda oraz bluzki/bluzy/koszulki/swetry/koszule zakrywające ramiona, plecy i brzuch.  

18. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy (odświętny): 

1) dziewczęta- biała bluzka/koszula z krótkim lub długim rękawem, ciemna spódnica, sukienka lub  
spodnie w tych kolorach; 

2) chłopcy-biała koszula z długim lub krótkim rękawem, ciemne spodnie.  

19. Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zamienne. 

20. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 12. 

1) Zachowania pozytywne: 

a) Udział w konkursach przedmiotowych 

 udział w etapie szkolnym 5 pkt. 
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b) Udział w konkursach pozaszkolnych 10 pkt. 

 wyróżnienie 30 pkt. 

 laureat 50 pkt. 

c) Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych 

 udział w etapie szkolnym 5 pkt. 

 na etapie gminnym 10 pkt. 

 na etapie powiatowym 15 pkt. 

 na etapie rejonowym 20 pkt. 

 na etapie wojewódzkim 30 pkt. 

d) Udział w innych szkolnych i pozaszkolnych konkursach (np. plastycznych, muzycznych, 
recytatorskich) 

 udział w konkursie 5 pkt. 

 wyróżnienie 10 pkt. 

 zdobycie miejsca I, II, III 15 pkt. 

e) Współudział w organizowaniu imprez szkolnych (podjęte i ukończone działania) 1-10 pkt. 

f) Udział w akademiach i projektach edukacyjnych i wychowawczych 

 przygotowanie dekoracji 5-10 pkt. 

 rola sceniczna 5-15 pkt. 

g) Pełnienie funkcji w szkole i wywiązywanie się z obowiązków, wykazywanie się aktywnością 
i realnymi pomysłami (wpisuje opiekun lub wychowawca raz w półroczu) 1- 10 pkt. 

h) Pełnienie funkcji w klasie i wywiązywanie się z obowiązków (wpisuje wychowawca raz 
w półroczu) 1-10 pkt. 

i) wolontariat 1- 20 pkt. (punkty wpisuje wychowawca na koniec każdego półrocza). 

j) Zbiórka surowców wtórnych na cele szkoły: 

 Makulatura 

 5- 20 kg= 10 pkt. 

 21- 40 kg= 15 pkt. 

 41- 60 kg= 20 pkt. 

 61- 80 kg= 25 pkt. 

 81- 100 i więcej kg- 30 pkt. 

 



Statut Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kazimierza Wielkiego Strona 57 
 

 Butelki 

 10- 50szt.= 5 pkt. 

 51- 99 szt.= 10 pkt. 

 100 szt. i więcej= 15 pkt. 

 Baterie  

 10 szt. 1 pkt.( nie więcej niż 20 pkt. na półrocze) 

 nakrętki 

 1- 2kg= 10 pkt. 

 powyżej 2kg= 15 pkt. 

 telefony 

 1 telefon= 3 pkt. 

k) Praca na rzecz klasy, szkoły: 

 gazetka 5- 15 pkt. 

 zaangażowanie w przygotowanie imprez klasowych, wycieczek 1-10 pkt. 

 inne podjęte i ukończone działania 1-10 pkt. 

l) Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych, kółkach zainteresowań- raz w półroczu) 
10 pkt. 

m) Za brak punktów ujemnych w ciągu półrocza uczeń uzyskuje 15 pkt. (punkty wpisuje 
wychowawca na koniec każdego półrocza). 

n) Stuprocentowa frekwencja w ciągu półrocza 20 pkt. (punkty wpisuje wychowawca na 
koniec półrocza) 

o) Inne pozytywne zachowania/aktywności 1-20 pkt.  

2) Zachowania negatywne: 

a) Przeszkadza na lekcji (uczeń śmieje się, je na lekcji, zaczepia innych, nie pisze, nie 
wykonuje zadanych prac, żuje gumę) – 5 pkt. 

b) Niewłaściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników (arogancja, ignorowanie, brak 
reakcji na uwagę, bezczelny stosunek, agresywność) -10 pkt. do -20 pkt. 

c) Wulgarne słownictwo, przekleństwa -10 pkt. do -20 pkt. 

d) Oszustwo : 

 Sfałszowany podpis, ocena, zwolnienie -15 pkt. 

 Odpisywanie prac domowych –5 pkt. 
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e) Nieusprawiedliwione: 

 Spóźnienia -punkty ujemne wpisuje wychowawca raz na koniec półrocza: 

 2-4 spóźnienia = -2 pkt. 

 5-10 spóźnień = -4 pkt. 

 11 i więcej spóźnień = -6 pkt. 

 Nieobecności (godz. nieusprawiedliwione)-punkty ujemne wpisuje wychowawca raz na 
koniec półrocza – za każdą godz. -1 pkt. 

f) Złe zachowanie na terenie szkoły 

 Stwarzanie zagrożeń dla siebie i innych –10 pkt. 

 Zaśmiecanie -2 pkt. do -5 pkt. 

 Hałasowanie –5 pkt. 

g) Niestosowanie się do próśb i poleceń nauczycieli -1 pkt. do -10 pkt. 

h) Niewypełnienie zobowiązań i powierzonych obowiązków -5 pkt. do -10 pkt. 

i) brak zwrotu pracy pisemnej jednorazowo -1 pkt. 

j) Niewłaściwy strój (niezgodny z § 49, ust. 17) -1 pkt. 

k) Brak obuwia zamiennego -2 pkt. 

l) Świadome niszczenie sprzętu szkolnego -10 pkt. do -15 pkt. 

m) Świadome niszczenie rzeczy innych osób -10 pkt. do -15 pkt. 

n) Kłamstwo -5 pkt. do -10 pkt. 

o) Zachowanie niekoleżeńskie, brak szacunku (ubliżanie, 
wyzywanie, dokuczanie słowne) -5 pkt. do -10 pkt. 

p) Bójka, agresja fizyczna lub psychiczna -5 pkt. do -20 pkt. 

q) Kradzież -10 pkt. do -50 pkt. 

r) Palenie papierosów, alkohol, narkotyki -40 pkt. 

s) Samowolne opuszczenie w czasie zajęć lekcyjnych lub przerw: klasy, budynku szkolnego, 
terenu szkoły (poza ogrodzenie)-5 pkt. do -20 pkt. 

t) Nieodpowiednie zachowanie poza szkołą (niekulturalne zachowanie w miejscu publicznym, 
narażanie siebie lub innych na niebezpieczeństwo, dewastacja mienia publicznego) -5 pkt. do -
20 pkt. 

u) Prowokowanie lub zachęcanie kolegów do złych czynów-10 pkt. do -30 pkt. 

v) Brak dbałości o swój wygląd w szkole: (niestosowny ubiór, np. odkryte ramiona/brzuch, 
zbyt krótkie spodenki/spódnica, makijaż, przesadna biżuteria, farbowane włosy, 
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pomalowane paznokcie) -5 pkt. do -10 pkt. 

w) Używanie na terenie szkoły telefonów komórkowych, wszelkich urządzeń elektronicznych -
10 pkt. (Zapis nie dotyczy zajęć lekcyjnych, podczas których  dozwolone jest korzystanie z 
urządzeń elektronicznych w celach edukacyjnych  tylko za zgodą nauczyciela 
prowadzącego dane zajęcia). 

x) Wagary -5 pkt. do -10 pkt. 

y) Umieszczanie niedozwolonych treści w Internecie – obrażanie kolegów, rodziców, 
nauczycieli i pracowników szkoły -20 pkt. do -50 pkt. 

z) Inne rażące zachowania kolidujące z ogólno przyjętymi normami -1 pkt. do -20 pkt. 

21. Rada Pedagogiczna w wyjątkowych sytuacjach ma prawo zmiany oceny z zachowania na lepszą 
lub gorszą, (sytuacja rodzinna, stan zdrowia, zauważalna i zdecydowana poprawa zachowania). 

 

§ 50 

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu 
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny zachowania. 

2.  Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadzane jest raz w ciągu roku szkolnego; termin 
klasyfikacji śródrocznej ustalany jest na początku każdego roku szkolnego. 

3.  Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku 
szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu rocznych ocen 
klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 
prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

5.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia dodatkowe. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć 
edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

6.  Ocenę śródroczną i roczną z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie:  

1)  zdobytych przez ucznia punktów za zachowanie pozytywne lub negatywne; 

2) opinii członków Rady Pedagogicznej oraz innych pracowników szkoły; 

3) opinii nauczycieli uczących w danej klasie oraz wychowawców świetlicy; 

4) opinii uczniów – członków zespołu klasowego oraz ocenianego ucznia; 

5) własnych obserwacji oraz wiedzy, informacji dotyczących sytuacji rodzinnej dziecka. 

7.  Ocenę śródroczną i roczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się w oparciu o oceny 
cząstkowe otrzymane przez ucznia. Jako element pomocniczy przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej 
wykorzystywana jest średnia ważona ocen cząstkowych uzyskanych w I i II półroczu.  

8.  Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych należy także wziąć pod uwagę 
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zaangażowanie i możliwości ucznia, frekwencję, sytuację społeczno-rodzinną ucznia. 

9.  Średnią ważoną ustala się według wzoru: Średnia ważona dla n liczb a1, a2, …, an którym przypisano 
odpowiednie wagi w1,w2, …, wn jest równa  

 

 

10. Skala ocen śródrocznych i rocznych: 

1) niedostateczny przy średniej ważonej:  0 – 1,8 

2) dopuszczający przy średniej ważonej:  1,81   – 2,7 

3) dostateczny przy średniej ważonej|:   2,71 – 3,7 

4) dobry przy średniej ważonej:   3,71 – 4,6 

5) bardzo dobry przy średniej ważonej:  4,61- 5,3 

6) celujący przy średniej ważonej:  5,31 i więcej. 

11.  Jeżeli uczeń uczestniczył minimum w konkursie wojewódzkim i zdobył punktowane miejsce, decyzją 
nauczyciela uczącego tego przedmiotu może otrzymać ocenę celującą, przy czym jego średnia ważona nie może 
być niższa niż 4,9. 

12.  Ocena śródroczna i roczna z religii/etyki jest wliczana do średniej ocen ucznia. 

13. W zapisie ocen cząstkowych stosuje się wyłącznie zapis cyfrowy, a w zapisie ocen śródrocznych i rocznych 
stosuje się zapis słowny, przy czym dopuszczalne jest  użycie następujących skrótów: 

1) niedostateczny   ndst 

2) dopuszczający   dop 

3) dostateczny   dst 

4) dobry    db 

5) bardzo dobry   bdb 

6) celujący   cel 

14. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, o których mowa w pkt 13, ppkt 2–6. 

15. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena, o której mowa w pkt 13, ppkt 1. 

16. Ocena roczna z zachowania zostaje ustalona na podstawie średniej arytmetycznej I i II półrocza oraz na podstawie 
opinii wychowawcy oraz nauczycieli uczących i pracowników świetlicy/stołówki. 

17. Na 7 dni przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący 
poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego 
rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania na piśmie, za potwierdzeniem odbioru przez 
rodziców dziecka. 

18. Informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych, nieodpowiednich i nagannych na koniec 
pierwszego półrocza i na koniec roku szkolnego nauczyciele są zobowiązani przekazać uczniowi 
i jego rodzicom na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 
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19. Oceny śródroczne i roczne ustala się i informuje o nich uczniów i jego rodziców nie później niż trzy dni przed 
posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

Informacja znajduje się w dzienniku elektronicznym i rodzic ma obowiązek się z nią zapoznać. 
Szkoła umożliwia wgląd do dziennika internetowego. 

20. Jeżeli rodzic nie potwierdzi swoim podpisem odbioru ocen niedostatecznych, nieodpowiednich 
i nagannych śródrocznych i rocznych do dwóch dni od otrzymania informacji na piśmie, wychowawca 
zobowiązany jest poinformować go o osiągnięciach dziecka listem poleconym, a potwierdzenie umieścić 
w teczce wychowawcy. 

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

22. 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 publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej. 

23. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

24. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 
uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła, w miarę 
możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

25. W celu uzupełnienia braków uczeń może zwrócić się do nauczyciela o konsultacje, które odbędą się po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

 

§ 51 

 

1. Uczeń ma prawo do poprawy każdej przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych w formie sprawdzianu w części ustnej i pisemnej i poprawy przewidywanej oceny 
zachowania. Podanie o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i oceny 
zachowania składa rodzic. 

Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia podania o podwyższenie rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych jest: 

1) uzyskiwanie w ciągu roku z prac pisemnych ocen wyższych od oceny przewidywanej 

2) systematyczne przygotowywanie się do zajęć, dopuszcza się liczbę nieprzygotowań określoną 
w PZO. 

2. Egzamin zostaje przeprowadzony na pisemną prośbę rodziców zgłoszoną do dyrektora szkoły 6 dni 
przed konferencją klasyfikacyjną. Termin egzaminu ustala dyrektor na 4 dni przed konferencją 
klasyfikacyjną. 

3. Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji 
wchodzą 
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1) dyrektor szkoły, albo inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą – jako 
przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu – jako egzaminator, 

3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji. 

4. W egzaminie sprawdzającym może uczestniczyć bez prawa głosu rodzic oraz wychowawca klasy. 

5. Nauczyciel, uczący ucznia danego przedmiotu może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 
własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor 
szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 
edukacyjne, z tym, że powołanie innego nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem plastyki, muzyki, techniki, 
informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań 
praktycznych. 

7. Pytania (ćwiczenia i zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza 
przewodniczący komisji. Pytania obejmują materiał z całego roku szkolnego. Ocena wystawiana jest 
zgodnie z regulaminem oceniania wewnątrzszkolnego. 

8. Stopień trudności pytań, zadań musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń. 

9. Komisja egzaminacyjna na podstawie egzaminu może: 

1) podwyższyć stopień w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, 

2) pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela w przypadku negatywnego wyniku egzaminu. 

10. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji, 

2) termin egzaminu, 

3) zadania (ćwiczenia egzaminacyjne), 

4) wyniki egzaminu oraz uzyskaną ocenę. 

11. Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach 
ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

12. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie 
przystąpić do egzaminu sprawdzającego, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym określonym 
przez dyrektora szkoły. 

13. Od stopnia ustalonego w wyniku egzaminu sprawdzającego nie przysługuje odwołanie 

 

§ 52 

 

1. Uczeń zostaje zapoznany z przewidywaną oceną z zachowania na 7 dni przed konferencją 
klasyfikacyjną. Pisemną informację o grożącej ocenie nagannej wychowawca przesyła rodzicom, jej 
odbiór musi być potwierdzony. 

2. Rodzice mają prawo odwołać się od przewidywanej rocznej oceny z zachowania dziecka, w formie 
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pisemnej, u dyrektora szkoły na 6 dni przed konferencją klasyfikacyjną. 

1) Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia podania o podwyższenie rocznej oceny 
zachowania jest: 

a) właściwa postawa wobec koleżanek i kolegów, nauczycieli i innych pracowników, 

b) stopień respektowania zasad zachowania, 

c) przestrzeganie kryteriów oceniania. 

3. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą klasy przeprowadza analizę zasadności proponowanej przez 
wychowawcę oceny zachowania w oparciu o argumentację wychowawcy i obowiązującą dokumentację. 

4. Dyrektor może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego uczęszcza uczeń, 
celem dodatkowej analizy proponowanej przez wychowawcę oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest 
przewodniczącym tego zespołu. 

5. Wychowawca może utrzymać lub zmienić proponowaną ocenę zachowania po analizie 
przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie przeprowadzonej w powołanym przez dyrektora zespole. 

6. Dyrektor powiadamia w formie pisemnej rodzica ucznia w terminie dwóch dni roboczych od dnia 
wpłynięcia wniosku o rozstrzygnięciu w sprawie; rozstrzygnięcie to jest ostateczne. 

7. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który zawiera: 

1) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny, 

2) termin spotkania zespołu, 

3) ostateczną ocenę zachowania proponowaną przez wychowawcę, 

4) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu. 

8. Pisemny wniosek rodzica oraz protokół znajdują się w dokumentacji szkoły. 

9. W przypadku odwołania się rodziców, dyrektor w ciągu tygodnia od ich interwencji powołuję 
trzyosobową komisję. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły, 

2) pedagog szkolny, 

3) nauczyciel nieprowadzący w danym roku szkolnym zajęć lekcyjnych z uczniem. 

10. Komisja w ciągu tygodnia zapoznaje się z argumentami rodziców, wychowawcy i innych 
nauczycieli. 

11. Po 2 dniach od zwołania komisji odbywa się spotkanie z wychowawcą, na którym komisja 
przedstawia swą opinię o uczniu. Ustalona przez komisję śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania nie może być niższa od ustalonej przewidywanej śródrocznej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania.  

12. Ze spotkania tego sporządza się protokół, który zawiera: 

1) skład zespołu, 

2) termin posiedzenia zespołu, 

3) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem. 
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§ 53 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo 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. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 

3. Na pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 
na wniosek jego rodziców zgłoszony do dyrektora szkoły przed terminem konferencji rocznej 
(śródrocznej), Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Wniosek ucznia lub jego rodziców powinien być złożony: 

1) w przypadku klasyfikacji śródrocznej do 3 dni po konferencji klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej, 

2) w przypadku klasyfikacji rocznej nie później niż do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

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

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

3) przechodzi z jednego typu szkoły publicznej do innego typu szkoły publicznej; 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt.5 ppkt 2), nie obejmuje 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne 
i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

7. Uczniowi, o którym mowa w pkt.5 ppkt 2), zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny 
zachowania. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, 
zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Pytania (ćwiczenia i zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza 
przewodniczący komisji. Pytania obejmują materiał całoroczny oraz wymagania na poszczególne 
stopnie, a ocena wystawiana jest zgodnie z regulaminem oceniania wewnątrzszkolnego. 

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się 
z uczniem i jego rodzicami. 

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 5 ppkt 2) 3), przeprowadza komisja 
powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku 
szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

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

2) nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 
odpowiedniej klasy. 
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13. Gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka nowożytnego obcego w skład 
przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który kontynuuje naukę języka we własnym 
zakresie jako języka obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia języka obcego 
nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka zatrudnionego 
w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 2, 3 i 5 ppkt 1) przeprowadza trzyosobowa 
komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie: 

1) dyrektor szkoły, albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 
komisji, 

2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu – jako egzaminator, 

3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji. 

15. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt. 5 ppkt 2), oraz jego rodzicami 
liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

16. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice 
ucznia. 

17. Komisja po przeprowadzonym egzaminie ustala ocenę: 

1) pozytywną w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu 

2) negatywną w przypadku, gdy uczeń nie opanował materiału nauczania z danego przedmiotu, tzn. nie 
uzyskał co najmniej 31 % wymaganej ilości punktów. 

18. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

19. Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach 
ustnych i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi 
załącznik do arkusza ocen ucznia. 

20. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do 
egzaminu klasyfikacyjnego może przystąpić do niego w innym terminie wyznaczonym przez dyrektora 
szkoły. 

21. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych 
w| dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” 
albo „nieklasyfikowana”. 
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§ 54 

 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego. 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna. 

 

§ 55 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 
tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian 
wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 
zastrzeżeń, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością 
głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

4. Sprawdzian, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1), przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od 
dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt 1. Termin sprawdzianu uzgadnia z uczniem i jego 
rodzicami dyrektor szkoły. 

5. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 
komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 
edukacyjne; nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 
komisji, 
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b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

d) pedagog, 

e) przedstawiciel Rady Rodziców, 

f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 56 

 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 
ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 
egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu 
z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania 
fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii 
letnich. 

4. Nauczyciel uczący przedmiotu zobowiązany jest poinformować ucznia o wymaganiach 
edukacyjnych przewidzianych na poziomie oceny dopuszczającej, nie później niż w ostatni dzień 
zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. 

5. Zadania egzaminacyjne (pisemne i ustne) jak również ćwiczenia i zadania praktyczne proponuje 
egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji. Pytania obejmują materiał całoroczny, a ocena 
wystawiana jest zgodnie z regulaminem oceniania wewnątrzszkolnego. W czasie zagrożenia, gdy 
podstawa programowa będzie realizowana za pomocą zdalnego nauczania, egzamin klasyfikacyjny 
może zostać przeprowadzony za pomocą narzędzi do e-learningu. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji 
wchodzą: 

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

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. 

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

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego  sporządza  się  protokół  zawierający  
w szczególności: . 

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

2) imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji; 
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3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia 
i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do 
arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 
dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 
wyższej i powtarza klasę. 

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu 
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te 
obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 
programowo wyższej. 

12. Przewodniczący komisji informuje ucznia i jego rodziców o wyniku egzaminu poprawkowego. 

13. Na prośbę rodziców praca ucznia może być udostępniona do wglądu w obecności dyrektora szkoły 
lub osoby przez niego wskazanej. 

 

§ 57 

 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 
wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

2. określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 
negatywnej. 

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i co najmniej 
poprawną ocenę śródroczną, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują 
z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł 
laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo po uzyskaniu 
rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych 
celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, 
wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt 1, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej. 
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§ 58 

 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo 
niższych,  uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny negatywnej; 

2) ponadto przystąpił do sprawdzianu. 

2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której 
mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz 
co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, 
o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

4. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając 
specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami. 

 

Rozdział 7 

Prawa i obowiązki ucznia 

 

§ 59 

 

1. Uczeń szkoły ma prawo do : 

1) zapoznania z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów; 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

3) wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed 
wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego 
godności; 

4) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami; 

5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

6) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, jeśli nie 
narusza tym dobra innych członków społeczności szkolnej; 

7) rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów; 

8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej, umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów badań 
postępów w nauce, pomocy w przypadku trudności w nauce; 

9) do zwolnienia ze sprawdzenia zadania domowego i wiadomości przekazywanych na lekcji, podczas 
której byli nieobecni, pod warunkiem, że reprezentowali szkołę w konkursach przedmiotowych, 
przeglądach artystycznych i zawodach sportowych. Wyjątek stanowią: 
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a) wcześniej zapowiedziane sprawdziany, kartkówki, 

b) zajęcia edukacyjne, których liczba tygodniowo wynosi 1godzinę. 

10) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych i sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki 
szkolnej, stołówki szkolnej i świetlicy szkolnej; 

12) korzystania z bezpiecznego oprogramowania broniącego dostępu do treści, które mogą stanowić 
zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego ucznia; 

13) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach 
szkolnych działających w szkole; 

14) korzystania z opieki medycznej higienistki szkolnej; 

15) uczestnictwa i udziału w organizowanych imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych 
i rozrywkowych na terenie szkoły; 

16) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii; 

 

§ 60 

 

1. Uczeń szkoły ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, 
a w szczególności: 

1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły; regularnego 
uczęszczania na lekcje i nie spóźniania się; 

2) przestrzegania obowiązujących w szkole regulaminów oraz zawartych kontraktów; 

3) podporządkowania się zaleceniom dyrektora i innych pracowników szkoły; 

4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 
pracowników szkoły; 

5) dbanie o własne życie, zdrowie, higienę i rozwój; 

6) dbanie o dobro wspólne, ład i porządek w szkole; 

7) godnego reprezentowania szkoły; 

8) przestrzegania zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 
zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie szkoły; 

9) przestrzegania Statutu i Regulaminu Szkoły; 

2. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania środków odurzających i palenia tytoniu. 

3. W szkole obowiązuje Regulamin szkoły zawierający m. in. szczegółowy zakres praw i obowiązków 
ucznia, który uchwala rada pedagogiczna po uprzedniej konsultacji jego projektu z samorządem 
uczniowskim i radą rodziców. 

4. Niespełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

5. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną 
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nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 61 

 

1. Uczeń może być nagradzany za : 

1) osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy wykraczające poza obowiązujący program 
nauczania (osiągnięcia sportowe indywidualne lub grupowe, osiągnięcia w konkursach 
przedmiotowych, osiągnięcia w różnego rodzaju innych konkursach); 

2) osiągnięcia w pracy na rzecz szkoły i środowiska (praca w organizacjach szkolnych, udział w 
 mprezach środowiskowych); 

3) wyróżniającą się postawę społeczną i moralną. 

2. Stosuje się następujące rodzaje nagród : 

1) pochwałę udzieloną przez wychowawcę na forum klasy; 

2) pochwałę udzieloną przez dyrektora na forum szkoły; 

3) przyznanie dyplomu; 

4) przyznanie nagrody rzeczowej np. w formie książki, piłki itp.; 

5) inny rodzaj nagrody określony przez radę pedagogiczną uwarunkowany możliwościami finansowymi 
szkoły. 

3. Za szczególnie wysokie wyniki w nauce i zachowaniu uczeń może otrzymać: 

1) świadectwo z wyróżnieniem w klasie IV – VIII; 

2) list gratulacyjny skierowany do rodziców uczniów kl. IV – VIII,  

4. Kryteria przyznawania wyróżnień określa Regulamin szkoły. 

 

§ 62 

 

1. Karze podlega uczeń za : 

1) rażące naruszenie Statutu i Regulaminu Szkoły; 

2) naruszanie dobra wspólnego i godności osobistej; 

3) agresywne zachowanie się w szkole i poza nią; 

4) niszczenie mienia szkolnego i wandalizm w środowisku; 

5) rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju czynników patologii społecznej; 

6) postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów.  

2. Stosuje się następujące kary : 

1) upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę lub innego nauczyciela w obecności rodziców 
ucznia; 
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2) upomnienie ustne z wpisem do dokumentacji klasowej, udzielone przez wychowawcę lub innego 
nauczyciela w obecności rodziców ucznia; 

3) naganę dyrektora udzieloną w obecności rodziców ucznia; 

4) czasowe lub stałe przeniesienie do klasy równoległej. 

3. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem 
o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

4. Do przypadków, o których mowa w pkt.3 zalicza się: 

1) agresywne zachowanie stwarzające niebezpieczeństwo zagrożenia życia innych; 

2) częste przypadki przywłaszczania i niszczenia mienia np. szkoły, osób prywatnych, mienia 
publicznego (wybryki chuligańskie, wandalizm); 

3) powtarzające się uchylanie od realizacji obowiązku szkolnego; 

4) zachowanie demoralizujące innych członków społeczności szkolnej (rozprowadzanie, posiadanie 
i zażywanie narkotyków, używanie alkoholu). 

 

§ 63 

 

1. Od kar udzielonych przez wychowawcę lub innych nauczycieli uczeń lub jego rodzice mają prawo 
odwołać się do dyrektora szkoły, od kar udzielonych przez dyrektora – do organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny nad szkołą. 

2. Odwołanie może nastąpić w terminie 14 dni od zastosowania kary i może mieć formę ustną lub 
pisemną. W przypadku formy ustnej z przeprowadzonej rozmowy sporządzona jest notatka 
potwierdzona podpisami osób zainteresowanych. 

3. Dyrektor szkoły ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie wciągu 14 dni od jego złożenia.  

4. Decyzja organu odwoławczego jest ostateczna. 

 

§ 64 

 

1. Jeżeli rodzic lub uczeń ma zastrzeżenia do przyznanej nagrody, to w terminie 3 dni od jej otrzymania 
składa do dyrektora szkoły wniosek, podanie, wraz z uzasadnieniem. 

2. Dyrektor powołuje zespół, który przyznawał nagrodę, poszerzony o wychowawcę. 

3. Zespół sprawdza zasadność przyznanej nagrody. 

4. Rodzic i uczeń drogą elektroniczną (dziennik internetowy) otrzymują odpowiedź na złożone pismo. 

5. Decyzja powołanego zespołu jest ostateczna. 
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Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 

 

§ 65 

 

1. Szkoła posiada własne logo oraz ceremoniał, który obejmuje: 

1) uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego; 

2) uroczystość pasowania na ucznia; 

3) tekst ślubowania uczniowskiego w brzmieniu: „My uczniowie klas I ślubujemy uroczyście być 
pilnymi w nauce, wzorowymi w zachowaniu. Ślubujemy być dobrymi kolegami, kochać Ojczyznę 
i godnie reprezentować dobre imię naszej szkoły. Ślubujemy.”, 

4) uroczystość zakończenia roku szkolnego; 

5) pożegnanie absolwentów oraz nauczycieli odchodzących na emeryturę; 

6) coroczne obchody święta szkoły, w formie przyjętej przez Radę Pedagogiczną w uzgodnieniu z Radą 
Rodziców. 

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

3. Dokonywanie zmian w statucie szkoły odbywa się zgodnie z zasadami przewidzianymi w prawie 
oświatowym. 

4. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności 
szkolnej. 

5. Statut wchodzi w życie z dniem przyjęcia zmiany, z dniem uchwalenia przez radę pedagogiczną 
szkoły. 


