
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. SYNÓW PUŁKU  W SIENNICY RÓŻANEJ 
 

 
 

 

 

 

STATUT 

Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku  

w Siennicy Różanej 

 

 

 

 

 



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. SYNÓW PUŁKU  W SIENNICY RÓŻANEJ 
 

1 
 

SPIS TREŚCI 

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ........................................................................... 3 

CELE I ZADANIA SZKOŁY ........................................................................................................ 5 

SPOSÓB REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ SZKOŁY ............................................................................... 7 

ROZDZIAŁ II ORGANY SZKOŁY I ICH ZADANIA ................................................................. 11 

DYREKTOR SZKOŁY ............................................................................................................. 11 

RADA PEDAGOGICZNA ........................................................................................................ 12 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI .................................................................................................... 13 

RADA RODZICÓW .............................................................................................................. 14 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY ........................................................................... 14 

ROZWIĄZYWANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH W SZKOLE ............................................................... 15 

ROZDZIAŁ III ORGANIZACJA SZKOŁY ................................................................................ 16 

ZASADY FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ ....................................................................... 21 

ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ....................................................................... 21 

ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY .................................................................................... 23 

ROZDZIAŁ IV ZADANIA  DYDAKTYCZNE, WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE SZKOŁY ............. 24 

WYCHOWAWCA ODDZIAŁU .................................................................................................. 26 

PEDAGOG SZKOLNY ............................................................................................................ 28 

PSYCHOLOG SZKOLNY ......................................................................................................... 28 

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY............................................................................................... 29 

LOGOPEDA ...................................................................................................................... 30 

UDZIELANIE I ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ ....................................... 30 

BEZPIECZEŃSTWO .............................................................................................................. 33 

ROZDZIAŁ V PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI  I RODZICÓW ...................... 35 

OBOWIĄZEK SZKOLNY UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ................................................................ 35 

OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ........................................................ 36 

REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO LUB OBOWIĄZKU NAUKI POZA SZKOŁĄ ..................................... 36 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW ............................................................................................. 37 

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI ......................................................................................... 40 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW ........................................................................................... 42 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI ........................................................................................... 43 

REGULAMIN SZKOLNY PRZEBYWANIA UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY ................................................ 43 

ROZDZIAŁ VI (UCHYLONY) ............................................................................................... 49 

ROZDZIAŁ VII ZASADY OCENIANIA,  PROMOWANIA  I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW .......... 49 

ZASADY OGÓLNE ............................................................................................................... 49 



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. SYNÓW PUŁKU  W SIENNICY RÓŻANEJ 
 

2 
 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY ................................................................................................... 56 

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA ................................................................... 57 

EGZAMIN POPRAWKOWY .................................................................................................... 58 

SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ ....................... 59 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ ...... 59 

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W KLASACH IV - VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ .................... 64 

Informacje ogólne ......................................................................................................................... 64 

Regulamin punktowego oceniania uczniów z zachowania  w szkole podstawowej ..................... 70 

ROZDZIAŁ VIII NAGRODY I KARY ................................................................................. 73 

ROZDZIAŁ IX ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ............. 75 

ROZDZIAŁ X ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH ........... 84 

ROZDZIAŁ XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE ...................................................................... 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. SYNÓW PUŁKU  W SIENNICY RÓŻANEJ 
 

3 
 

Rozdział I  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej. 

2 W dalszej części statutu zamiast nazwy z punktu 1 używa się skrótu „szkoła”.  

3 Siedzibą szkoły jest budynek nr 257 w Siennicy Różanej. 

1) (Uchylony) 

4a W szkole prowadzone są oddziały przedszkolne.  

4b W okresie od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r. szkoła organizuje oddziały 

gimnazjalne. 

4 (uchylony) 

5 (uchylony) 

6 (uchylony) 

7 (uchylony) 

8 Szkoła posiada: 

1) pieczęci urzędowe okrągłe: duże i małe - są odrębne dla szkoły podstawowej  
i gimnazjum; 

2) stemple prostokątne: wspólny dla szkoły podstawowej i gimnazjum z adresem             
i regonem oraz numerem NIP, a także odrębne dla szkoły podstawowej                               
i gimnazjum z adresem i regonem. 

9 Szkoła Podstawowa posiada imię i sztandar. 

10 (uchylony) 

11 (uchylony) 

12 Hymn, sztandar i ceremoniał szkolny uchwala rada pedagogiczna. 

13 Szkoła podstawowa jest placówką oświatowo – wychowawczą o charakterze 
publicznym, kształcącym w cyklu ośmioletnim. 

1) (uchylony) 

14 (uchylony) 

15 Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Siennica Różana, nadzór pedagogiczny 
sprawuje Lubelski Kurator Oświaty. 

16 Szkoła jest jednostką budżetową. 

17a  Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

17 Szkoła może prowadzić klasy autorskie według programów opracowanych przez 
nauczycieli za zgodą organu prowadzącego. Szkoła wydaje świadectwa  ukończenia 
szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach 
określonych przez Ministra Edukacji Narodowej. 
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18 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej upoważnia absolwentów                                          
do kontynuowania nauki w szkołach ponadpodstawowych. 

19 (uchylony) 

20 Szkoła prowadzi bibliotekę, świetlicę dla uczniów oraz stołówkę szkolną. 

21 Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, stosując odpowiednie w tym zakresie 
przepisy, szkoła prowadzi w zależności od specjalnych potrzeb edukacyjnych:  

1) klasy terapeutyczne, wyrównawcze; 
2) klasy specjalne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim                                     

i umiarkowanym; 
3) zajęcia wyrównawcze; 
4) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne; 
5) zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z deficytami rozwoju (klasy I – III); 
6) nauczanie indywidualne oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. 

22 Podstawą kwalifikacji ucznia do wyżej wymienionych form zajęć jest opinia poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, lekarza, pedagoga i nauczyciela wychowawcy. 

23 Za zgodą organu prowadzącego dyrektor może przydzielić dodatkowe godziny                          
na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi. 

24 W szkole może być prowadzona działalność opiekuńczo - wychowawcza w formie 
świetlic po zapewnieniu przez organizacje ją prowadzące niezbędnych środków 
rzeczowych i finansowych. Mogą ją prowadzić organizacje i stowarzyszenia 
wspomagające proces nauczania i wychowania dzieci po otrzymaniu zgody organu 
prowadzącego. 

25 Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami. 

26 Szkoła może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolną 
formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 1a (uchylony) 

 

§ 1b 

1 Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku  
w Siennicy Różanej; 

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

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

4) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Siennica Różana; 

5) ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949); 
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6) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz.1943 z późn. zm.). 

 

§ 2 

  Cele i zadania szkoły 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny 
zestaw programów nauczania, program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do 
potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. 

 

§ 2a 
 

1 Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły  

z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, który opisuje wszystkie treści  

i działania o charakterze wychowawczym i o charakterze profilaktycznym; 

2 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program 
wychowawczo-profilaktyczny szkoły w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć  
z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 

3 Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej; 

2) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej. 

 

§ 3 

1 Celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, 
emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 

2 Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do 
wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. 

3 Zadaniem szkoły jest w szczególności: 

1) pełna realizacja programów  nauczania, dostosowując treści, metody i organizację 
poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów;   

2) promowanie zdrowego stylu życia i  przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom w 
ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego; 

3) organizowanie zgodnie z potrzebami uczniów  nauki religii, etyki oraz  zajęć 
przygotowujących do życia w rodzinie; 

4) organizowanie nauki języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy; 
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5) umożliwianie uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie 
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej; 

6) udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

7) organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością, 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społeczne; 

8) umożliwienie uczniom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień; 

9) organizowanie indywidualnego programu lub toku nauki dla uczniów  
o szczególnych uzdolnieniach; 

10)  udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

11) organizowanie opieki nad uczniami pozostającymi pod opieką szkoły ze względu na 
czas pracy rodziców; 

12) zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym 
wyposażeniem, biblioteki i urządzeń sportowych, pracowni komputerowych                        
z dostępem do Internetu; 

13) zapewnieniu uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć 
szkolnych z uwzględnieniem zasad promocji zdrowego stylu życia. 

4 Szczegółowe cele i zadania szkoły określone zostały w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.  

5 Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając 
indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. 

 

§ 4 

1 Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich zdrowie i życie od chwili wejścia ucznia 
do szkoły do momentu jej opuszczenia. 

2 Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej 
terenem.  

3 Zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez  pozaszkolnych, imprez 
turystycznych określają odrębne przepisy.  

4 O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów zobowiązani są dbać wszyscy pracownicy 
szkoły, zgodnie z zakresem obowiązków oraz zakresem zadań, odpowiedzialności  
i uprawnień.  

5 Dyrektor we współpracy z radą pedagogiczną i radą rodziców, w drodze zarządzenia, 
określi warunki zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole  
z uwzględnieniem: 

1) zasad sprawowania  opieki nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych  
z uwzględnieniem opieki nad uczniami, którzy nie korzystają z zajęć ujętych  
w tygodniowym rozkładzie zajęć; 

2) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie przerw w zajęciach szkolnych oraz 
przed zajęciami szkolnymi; 
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3) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć pozalekcyjnych; 

4) zasady organizacji zajęć opiekuńczych w czasie wolnym od zajęć szkolnych  
z uwzględnieniem dni ferii świątecznych. 

6 Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb 
środowiskowych uwzględniając zasady bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia. 

7 Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, którzy po lekcjach uczestniczą                             
w zajęciach na terenie szkoły niezorganizowanych przez szkołę.  

8 Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające 
przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 
rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego. 

9 W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas zajęć na obiektach sportowych 
wszystkie drzwi zewnętrzne hali sportowej oraz szatnie powinny być zamknięte. Uczniom 
nie wolno indywidualnie udawać się i przebywać na obiektach sportowych.  

10 Budynek szkolny objęty jest monitoringiem wizyjnym pozwalającym na rejestrowanie 
wszelkich zdarzeń mających miejsce w budynku szkoły oraz na terenie otaczającym go.  

11 Nagrania z monitoringu są wykorzystywane do bieżącego monitorowania placówki celem 
zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.  

12 Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez 
uczniów i osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie potrzebne 
do audycji, widowiska, przedstawienia szkolnego, lekcji otwartej itp. Zgodę na 
nagrywanie, w tych sytuacjach, wydaje dyrektor. 

 

§ 5 

Szkoła w realizacji wymienionych w § 2, § 2a, § 3 oraz § 4 celów i zadań współpracuje                                     
ze wszystkimi organami szkoły.  

 

§ 6 

  Sposób realizacji celów i zadań szkoły 

1 Zadania dydaktyczne: 

1) nauczyciele poszczególnych przedmiotów wybierają program nauczania z zestawu 
programów zatwierdzonych przez MEN lub opracowują własne programy zgodnie 
z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku 
szkolnego programów nauczania; 

2) (uchylony)  

3) (uchylony)  

4) nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić 
uczniom treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz wymagania 
edukacyjne obowiązujące dla danych zajęć edukacyjnych; 

5) nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy 
innowacyjnej i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów; 
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6) szkolne zespoły przedmiotowe mogą tworzyć wspólne zestawy programów 
nauczania; 

7) nauczyciele wszystkich przedmiotów przygotowują uczniów do uczestniczenia 
w konkursach (zawodach) przedmiotowych i pozaprzedmiotowych; 

8) nauczyciel przedmiotu za zgodą rodziców orzeka o  uczęszczaniu ucznia na zajęcia 
wyrównawcze; 

9) dyrektor może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki. Wniosek do 
dyrektora za pośrednictwem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela uczącego 
ucznia może złożyć: 

a) uczeń, za zgodą rodziców; 

b) rodzice ucznia; 

c) wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia,                   
za zgodą rodziców zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

10) rodzice kierują swoje dzieci – wypełniając stosowny wniosek – na naukę religii w mo-
mencie podjęcia przez nie nauki w szkole. Dla uczniów nie uczęszczających na naukę 
religii organizuje się w szkole naukę etyki zgodnie  z odrębnymi przepisami; 

11) rodzice wycofują swoje dziecko z nauki religii w danej klasie w formie pisemnego 
oświadczenia, skierowanego do dyrektora przed rozpoczęciem roku szkolnego; 

12) uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być 
powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. 

13) dyrektor w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 września przekazuje organowi 
prowadzącemu informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na 
wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 
ćwiczeniowe. 

2 Zadania wychowawcze: 

1) wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek realizować 
program wychowawczo-profilaktyczny obowiązujący w szkole; 

2) treści wychowawcze realizuje się w ramach jednostek dydaktycznych każdego 
przedmiotu, godzin do dyspozycji wychowawcy oraz podczas wszystkich zajęć 
pozalekcyjnych; 

3) dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu                        
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą; 

4) każdy wychowawca klasy ma obowiązek podczas pierwszych zajęć w danym roku 
szkolnym przedstawić swoim wychowankom szczegółowe zagadnienia planu 
wychowawcy klasowego, spójnego z zapisami programu wychowawczo-
profilaktycznego; 

5) w procesie wychowania każdy nauczyciel ma obowiązek ściśle współpracować 
z rodzicami uczniów, w szczególności tych, którzy mają trudności w nauce. 
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3 Zadania opiekuńcze: 

1) szkoła umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy pedagoga                                         
i psychologa oraz pracowników Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej                                        
w Krasnymstawie; 

2) szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną i psychologiczną oraz pełne 
bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na jej terenie oraz 
poza terenem w trakcie wycieczek; 

3) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych                                     
za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 
Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania dyrektora  
  o każdym wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć; 

4) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpie-
czeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek 
szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami; 

5) nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć 
(obowiązkowych i nadobowiązkowych), w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po 
zajęciach według corocznie ustalanego przez dyrektora harmonogramu; 

6) nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury w obiektach sportowych przed 
i po każdej swojej lekcji. Dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do 
czasu zastąpienia go przez innego nauczyciela; 

7) za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający za niego zastępstwo; 

8) za sprzęt i wartościowe przedmioty przynoszone przez ucznia z własnej inicjatywy 
szkoła nie ponosi odpowiedzialności; 

9) każdy pracownik szkoły oraz wszyscy uczniowie mają obowiązek udzielenia pomocy 
uczniom z zaburzeniami rozwojowymi (w tym z uszkodzeniami narządów ruchu, 
słuchu i wzroku) w nagłych sytuacjach; 

10) oddziały, do których uczęszczają dzieci przewlekle chore, powinny mieć organizację 
nauki dostosowaną do potrzeb tych dzieci i możliwości organizacyjnych szkoły                  
(np. zmianowość); 

11) uczniom z rodzin wymagających wsparcia i znajdujących się w trudnych warunkach 
materialnych dyrektor wraz z radą rodziców - na wniosek zainteresowanych rodziców 
lub uczniów - organizują doraźną pomoc materialną lub zwalniają z opłat, 
równocześnie czyniąc starania o pozyskanie dodatkowych środków na tę działalność. 

 

§ 6a 

1 Wychowanie i profilaktyka w szkole polega na współpracy nauczycieli i rodziców                
w dążeniu do rozwijania u uczniów zintegrowanej  dojrzałej osobowości oraz uważnej 
ochronie, przed zagrożeniami jakie niesie otaczający świat, w okresie ich rozwijającej się 
samodzielności. 
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2 Celem działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły jest: 

1) budzenie u uczniów wrażliwości społecznej i odpowiedzialności za otaczający świat; 

2) rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych; 

3) dążenie do rozwijania wiedzy uczniów rodziców i nauczycieli o problemach 
cywilizacyjnych współczesnego świata oraz o możliwościach i potrzebie ich 
rozwiązywania. 

3 Zadaniem szkoły w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym jest: 

1) przestrzeganie w środowisku szkolnym postawy kulturalnego i życzliwego zachowania 
wobec innych; 

2) przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego  
i lokalnego; 

3) wskazywanie wzorców przywiązania do historii i tradycji oraz świadomości 
obywatelskiej; 

4) towarzyszenie uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdobywaniu wiedzy o aktualnych 
zagrożeniach jakie mogą zaburzyć rozwój uczniów; 

5) przestrzeganie w organizacji pracy szkoły zasad zdrowego stylu życia; 

6) koordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska 
rówieśniczego. 

4 Diagnoza stanu realizacji celów programu wychowawczo-profilaktycznego oraz stanu 
zagrożeń wychowawczych,  dokonywana jest nie rzadziej niż raz na trzy lata przez zespół 
rady pedagogicznej do spraw wychowania i profilaktyki. 

5 Raport z diagnozy, o której mowa w ust. 4,  przekazywany jest nie rzadziej niż raz na trzy 
lata radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców.  

6 Rada pedagogiczna i rada rodziców zobowiązana jest w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania raportu, o którym mowa w ust. 5, przekazać  wnioski do aktualizacji 
programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

§ 6b 

1 W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 

2 Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela pielęgniarka,  
a pod jej nieobecność pierwszej pomocy, w miarę możliwości, udzielają pracownicy 
szkoły. 

3 O każdym przypadku wymagającym interwencji przedlekarskiej i lekarskiej niezwłocznie 
informuje się rodziców. 

4 Dyrektor w porozumieniu z radą rodziców, w drodze zarządzenia, określa tryb 
postępowania pracowników szkoły w przypadku konieczności kontaktowania się   
z rodzicami ze względu na stan zdrowia ucznia z uwzględnieniem dokumentowania 
przebiegu zdarzenia. 
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§ 6c 

5 Cele i zadania szkoły realizowane są przez kompetentną kadrę pedagogiczną we 
współpracy z rodzicami w atmosferze wzajemnego zaufania. 

6 Dążenie do wysokiej jakości wykonania zadań szkoły z uwzględnieniem dążenia do jak 
najwyższego poziomu osiągania zakładanych celów, uwzględniane jest w planach 
doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Rozdział II  ORGANY SZKOŁY I ICH ZADANIA 

§ 7 

1 Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły; 

2) rada pedagogiczna; 

3) rada rodziców; 

4) samorząd uczniowski. 

2 W szkole tworzy się stanowiska wicedyrektora. Funkcje te powierza i odwołuje z nich 
dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej. 

 

§ 8 

  Dyrektor szkoły 

1 Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym szkoły pełniącym funkcje 
zarządcze. 

2 Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych 
przepisach dla:  

1) kierownika jednostki organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku  
w Siennicy Różanej, którą zarządza i reprezentuje na zewnątrz; 

2) kierownika jednostki budżetowej,  w której odpowiada za całość gospodarki 
finansowej, w tym organizowanie zamówień publicznych; 

3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, 
postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na 
podstawie odrębnych przepisów; 

4) dyrektora publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej; 

5) organu nadzoru pedagogicznego dla szkoły. 

3 Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz przepisy powszechnie 
obowiązujące dotyczące kompetencji wymienionych w ust. 2.  

4 Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą 
rodziców i samorządem uczniowskim. 
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5 Dyrektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją 
procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.  

6 Dyrektor w wykonaniu kompetencji wymienionych w ust. 2, dąży do zapewnienia 
wysokiej jakości pracy szkoły  i realizacji przypisanych jej zadań. 

 

§ 9 

1 W przypadku nieobecności w pracy dyrektora, jego uprawnienia i obowiązki przejmuje 
wyznaczony wicedyrektor. 

2 Wicedyrektor podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, 
używając własnej pieczątki. 

3 Szczegółowy zakres zadań odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora  określa 
dyrektor.  
 

§ 10 

  Rada Pedagogiczna 

1 Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji statutowych 
zadań szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2 Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.  
W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane 
przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej. 

3 Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa. 

4 Rada pedagogiczna działa poprzez zebrania ogółu oraz zespoły nauczycieli powołane przez 
dyrektora na podstawie odrębnych przepisów. 

5 Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Szkoły 
Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej”, który określa: 

1) organizację zebrań ogółu i zespołów nauczycieli; 

2) sposób powiadomienia członków rady pedagogicznej o terminie i porządku zebrania; 

3) sposób dokumentowania działań rady pedagogicznej i zespołów; 

4) wykaz stałych zespołów nauczycieli; 

5) sposób głosowania w tym wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne. 

6. Rada pedagogiczna wyraża swoją wolę w formie uchwał. 

7. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej 
kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 

8. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut 
lub jego zmiany. 

9. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę  
o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz do dyrektora szkoły odwołanie nauczyciela  
z innej funkcji kierowniczej w szkole. 
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10. Rada pedagogiczna w porozumieniu z samorządem uczniowskim określa w drodze 
uchwały  kryteria uzyskiwania wpisu na świadectwie potwierdzającego aktywność 
społeczną w formie wolontariatu i ustali wymiar osiągnięć uprawniający do uzyskania 
wpisu. 

11. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw 
poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste 
uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

§ 11 

  Samorząd Uczniowski 

1 Samorząd uczniowski jest kolegialnym organem szkoły reprezentującym ogół uczniów w 
danym roku szkolnym. 

2 Organami i reprezentantami uczniów w danym roku szkolnym są: 

1) trzyosobowe samorządy oddziałowe; 

2) sześcioosobowy zarząd samorządu uczniowskiego. 

3 Samorząd uczniowski działa na podstawie „Regulaminu Samorządu Uczniowskiego  
Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej”, który określa: 

1) zasady wybierania i działania  organów samorządu uczniowskiego; 

2) sytuacje, w których można odwołać ucznia z pełnionej funkcji w samorządzie 
uczniowskim; 

3) sposoby dokumentowania pracy samorządu uczniowskiego; 

4) tryb podejmowania inicjatyw przez samorząd uczniowski i samorządy oddziałowe. 

4  Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

5 Samorząd uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole oraz tworzy 
warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami. 

6 Samorząd uczniowski  inicjuje działania służące  wsparciu uczniów i rozwiązywaniu ich 
problemów. 

7 Samorząd uczniowski z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy uczniów, może 
przedstawiać dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły. 

8 Szczegółowe prawa samorządu uczniowskiego określa ustawa. 

9 Samorząd uczniowski działa pod opieką nauczyciela - opiekuna samorządu 
uczniowskiego.  

10 Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa 1 rok. 

11 Dyrektor szkoły drogą zarządzenia określa termin i tryb przeprowadzenia wyboru 
opiekuna samorządu uczniowskiego oraz zakres jego obowiązków, odpowiedzialności  
i uprawnień. 

12 Na wniosek dyrektora samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela. 

13 Samorząd uczniowski ze swojego składu wyłania radę wolontariatu. 
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1) rada wolontariatu podejmuje działania w porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

2) strukturę rady wolontariatu i jej kompetencje określa regulamin samorządu 
uczniowskiego. 

 

§ 12 

  Rada Rodziców 

1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły, reprezentującym ogół rodziców  
w danym roku szkolnym. 

2. Reprezentantami rodziców poszczególnych klas są rady oddziałowe rodziców. 

3. Rada rodziców działa na podstawie „Regulaminu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej  
im. Synów Pułku w Siennicy Różanej”, który określa:  

1) wewnętrzną strukturę rady rodziców oraz tryb jej pracy; 

2)  szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców; 

3) zasady gromadzenia, przechowywania i wydatkowania funduszy przeznaczonych na 
wspieranie działalności statutowej szkoły; 

4) sposób głosowania, w tym wykaz spraw w których przeprowadza się głosowanie tajne. 

4. Rada rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami w realizacji 
statutowych zadań szkoły. 

5. Szczegółowe kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa. 

6. Rada rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy rodziców występuje                                
z wnioskiem do dyrektora, we wszystkich sprawach szkoły. 

7. Szkoła zapewnia radzie rodziców wyposażenie niezbędne do dokumentowania jej 
działania oraz miejsce na stronie internetowej szkoły. 

8. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

9. Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana w szkole. Wgląd  
w dokumentację rady rodziców odbywa się w obecności przedstawiciela rady rodziców.  

 
§ 13 

  Zasady współdziałania organów szkoły 

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

2 Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje 
reprezentacje: radę rodziców i samorząd uczniowski. 

3 Rada rodziców i samorząd uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi 
lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych 
posiedzeń tych organów. 
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4 Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych 
zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających 
podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni. 

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

 
§ 14 

  Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole 

1 W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły obowiązkiem tych organów jest 

dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie 

członkowie tych organów. 

2  Organy uczestniczące w negocjacjach zobowiązane są do sporządzenia protokołu  

ze  spotkania mediacyjnego, który podpisują osoby upoważnione do negocjacji. Protokół 

zawiera ustalenia z mediacji, a w przypadku gdy mediacje nie przyniosły ostatecznego 

rozstrzygnięcia, protokół zawiera także zdania odrębne. 

3 Protokół o którym mowa w ust. 2 sporządza się w co najmniej trzech egzemplarzach  

i podpisują go osoby upoważnione do udziału w negocjacjach. Protokoły przekazuje się 

do dokumentacji organów biorących udział w negocjacji, a jeden egzemplarz  

do wiadomości dyrektora szkoły.  

4 Sprawy sporne między organami szkoły, innymi niż dyrektor szkoły,  rozstrzyga dyrektor 

szkoły. 

5 Dyrektor rozpatrując sprawy sporne pomiędzy organami, w drodze zarządzenia powołuje  

komisję składającą się z trzech przedstawicieli rady pedagogicznej i trzech przedstawicieli  

rady rodziców, wskazując jej  termin oraz zakres rozpatrzenia spraw. 

6 Komisja o której mowa w ust. 5 ma prawo wglądu do dokumentacji potrzebnej  

do ustalenia stanu faktycznego w sprawie oraz do przesłuchiwania świadków mających 

istotne wiadomości w sprawie. 

7 Ustalenia komisji w postaci raportu przekazywane są do dyrektora szkoły. 

8 Dyrektor szkoły na wniosek organu będącego w sporze  występuje do organu 

wykonawczego organu prowadzącego o wskazanie mediatora. 

9 Jeżeli dyrektor szkoły nie jest stroną w sprawie, przyjmuje rolę arbitra. Decyzja dyrektora 

szkoły  podjęta po rozpatrzeniu sprawy jest ostateczna.  

10 W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana 

przez organ wykonawczy organu prowadzącego jako mediator. 

11  Ustalenia mediatora przekazywane są do organu wykonawczego organu prowadzącego. 

12 Arbitrem rozstrzygnięcia po zakończeniu mediacji jest organ wykonawczy organu 

prowadzącego. 
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Rozdział III  ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 15 

1 Szkoła jest jednostką feryjną. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-
wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne 
przepisy.  

2 Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 
arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu 
nauczania. 

3 Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor, z uwzględnieniem 
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych. 

4 Dyrektor w terminie do 30 września, publikuje na stronie internetowej szkoły kalendarz 
organizacji roku szkolnego, w tym wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć 
dydaktycznych. 

5 Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie 
klasowo-lekcyjnym prowadzone pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.  

6 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się o godz. 8.00. 

7 Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny 
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

8 Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala 
nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

9 Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel 
prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy 
zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami. 

10 Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział 
czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. 

11 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się w oddziałach, grupach oddziałowych  
i międzyoddziałowych, zespołach oraz  indywidualnie. 

12 Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

13 Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach 
liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą 
Prawo oświatowe, nie więcej niż 27. 

14 W klasach IV–VIII dokonuje się podziału na grupy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

15 W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 25 lub 27 uczniów, podziału na 
grupy dokonuje się za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

16 Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

17 Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby 
nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 
edukacyjnego. 
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18 Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub 
w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego. 

19 Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania w formie elektronicznej. 

20 Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach 
nauczania. 

21 Z tytułu udostępniania przez szkołę rodzicom gromadzonych informacji w zakresie 
nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane  
od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

22 O wyborze języka obcego dla wszystkich oddziałów decyduje dyrektor biorąc pod uwagę: 

1) możliwości kadrowe szkoły; 

2) możliwości organizacyjne nauki w szkole. 

23 Szkoła może prowadzić innowacje i eksperymenty pedagogiczne na podstawie odrębnych 
przepisów.  

24 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 lub placówce 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych, posiadający kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz spełniający 
warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  – Ustawa  
o Systemie Oświaty. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 10 
ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczyciel, przed 
nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły lub 
placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego. 

25 Nauczyciela, o którym mowa w ust. 19a, zatrudnia się na zasadach określonych  
w Kodeksie pracy, z tym że za każdą godzinę prowadzenia zajęć, o których mowa  
w ust. 19a, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie  
za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego 
posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć. 

26 W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, 
demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym –                      
o wpuszczeniu lub wypuszczeniu z budynku szkoły decyduje woźny (dozorca) mający 
prawo zatrzymywania wszystkich osób. 

27 Woźnemu (dozorcy) nie wolno wpuścić do budynku (wypuścić z budynku) osób,                               
których zachowanie budzi wątpliwości. O zatrzymaniu woźny (dozorca) ma obowiązek 
natychmiast powiadomić dyrektora lub wicedyrektora. 

28 W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas zajęć na obiektach sportowych 
wszystkie drzwi zewnętrzne hali sportowej oraz szatnie powinny być zamknięte.                     

http://sip.lex.pl/#/dokument/16790821#art%289%29ust%282%29
http://sip.lex.pl/#/dokument/16790821#art%289%29ust%283%29
http://sip.lex.pl/#/dokument/16790821#art%2810%29ust%285%29pkt%283%29
http://sip.lex.pl/#/dokument/16790821#art%2810%29ust%285%29pkt%284%29
http://sip.lex.pl/#/dokument/16790821#art%2810%29ust%285%29pkt%284%29
http://sip.lex.pl/#/dokument/16790821#art%2810%29ust%285%29pkt%284%29
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Nauczyciel wychowania fizycznego osobiście przyprowadza uczniów z części 
dydaktycznych szkoły i odprowadza ich po zajęciach. Uczniom nie wolno indywidualnie 
udawać się na obiekty sportowe. 

29 Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych 
oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, 
podczas przerw międzylekcyjnych. Zasady organizacji przerw międzylekcyjnych                                 
i pełnienia dyżurów określa oddzielny regulamin. 

30 Uczniów klas I-III szkoły podstawowej dojeżdżających do szkoły autobusem szkolnym 
przyprowadzają do szkoły nauczyciele sprawujący opiekę świetlicową i pracownicy 
sprawujący opiekę nad dowozami uczniów. Uczniowie przed lekcjami przebywają pod 
opieką nauczyciela pełniącego dyżur poranny i nauczycieli sprawujących opiekę 
świetlicową. 

31 Nauczyciel prowadzący ostatnie w danym dniu zajęcia z uczniami klas I-III dojeżdżającymi 
autobusem szkolnym odprowadza ich do szatni i autobusu. 

32 Za organizację szatni szkolnej odpowiada szatniarz. Uczniom nie wolno bez pozwolenia 
szatniarza wchodzić do szatni. 

33 O udostępnieniu uczniom podwórka podczas przerw międzylekcyjnych decyduje dyrektor. 

34 Uczniom nie wolno oddalać się z podwórka poza wyznaczoną część pod rygorem ukarania. 

35 W przypadkach nagminnego oddalania się uczniów poza teren podwórka dyrektor,   
w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, 
demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, zabrania jego udostępniania 
do czasu uzgodnienia z samorządem uczniowskim zasad gwarantujących porządek 
i bezpieczeństwo uczniów. Uzgodnienia w tym zakresie protokołowane są w księdze 
protokołów samorządu uczniowskiego. 

36 Wszelkie zmiany toku nauczania i wychowania wykraczające poza system lekcyjny mogą 
być planowane pod warunkiem zgody dyrektora szkoły, przy spełnieniu warunków:  

1) wyjście z budynku na imprezy, film, wystawy, itp. na terenie gminy pod opieką 
nauczyciela, po uprzednim zgłoszeniu wyjścia w sekretariacie szkoły, wyjazd na wycieczkę 
po wypełnieniu „karty wycieczki” i zapewnieniu opieki zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

2) organizacja zabaw szkolnych, kuligów, ognisk, itp. imprez na terenie gminy i poza szkołą 
– tylko pod opieką wychowawcy i rodziców; 

4) wycieczki przedmiotowe i turystyczne realizowane są zgodnie z regulaminem 
organizacji wycieczek obowiązującym na terenie szkoły; 

5) turystyka kwalifikowana organizowana jest przez osoby lub instytucje uprawnione do 
prowadzenia takiej działalności.  

37 Uczniowie kończący naukę w szkole oraz zmieniający szkołę obowiązani są rozliczyć się ze 
zobowiązań wobec szkoły najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady 
pedagogicznej, wypełniając kartę obiegową. Wzór karty obiegowej ustala                            
w porozumieniu w radą rodziców dyrektor. Brak powyższego rozliczenia może być 
uwzględniony przez wychowawcę podczas ustalania oceny z zachowania. 
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§ 16 

1 Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 
w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 
modyfikowanie w miarę potrzeb.  

1a Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: 

1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału 
ćwiczeniowego  lub 

2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów dodatkowych. 

2 Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 
problemowo – zadaniowe których zadania obejmują:  

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 
programów nauczania oraz treści nauczania przedmiotów pokrewnych; 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 
badania wyników nauczania; 

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

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także                                    
w uzupełnianiu         ich wyposażenia; 

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

6) realizowanie projektów edukacyjnych; 

7) inne działania wynikające ze specyfiki placówki oraz realizowanych działań 
określonych w planie pracy szkoły lub planie nadzoru pedagogicznego.  

3 Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I-III szkoły podstawowej oraz 
zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII 
szkoły podstawowej przedstawia dyrektorowi propozycję: 

1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 
przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego 
języka obcego nowożytnego, lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy 
– w przypadku klas I-III szkoły podstawowej; 

2) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego 
do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas IV-VI 
szkoły podstawowej i gimnazjum; 

3) materiałów ćwiczeniowych. 

4 Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 3, mogą przedstawić dyrektorowi propozycję 
więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego: 

1) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę 
poziomy nauczania języków obcych nowożytnych; 
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3) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym; 

4) w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym  
do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej. 

5 Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 3, przy wyborze podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych 
kształceniem specjalnym, uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne 
tych uczniów. 

6 Dyrektor, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których mowa  
w ust. 3, oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie 
przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie  
z ust. 3 i 4, ustala: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 
oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne; 

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 
szkolnym - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

7 Dyrektor, na wniosek zespołu nauczycieli, o którym mowa w ust. 3, może: 

1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz 
zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego 
podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego; 

2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały 
ćwiczeniowe. 

8 Dyrektor corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub 
materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku 
szkolnym. 

§ 16a 

1 Dla wszystkich uczniów klasy IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie 
do życia w rodzinie”. 

2 Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy. 

3 Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi  
w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

4 Uczniom, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach 
„Wychowania do życia w rodzinie”, szkoła zapewnia opiekę. 

5 Zajęcia, o których mowa w ust.1, nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję 
ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 

§ 16b 

Uczeń ma prawo na wniosek rodziców do nauki języka mniejszości narodowej, mniejszości 
etnicznej lub języka regionalnego. 
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§ 16c 

1 Szkoła prowadzi doradztwo zawodowe, którego celem jest: 

1) dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców; 

2) poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów; 

3) świadome i trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe; 

4) świadomość możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej.  

 

§ 17 

  Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej 

1 Szkoła umożliwia każdemu uczniowi spożycie gorącego posiłku w stołówce szkolnej, 
zwanej dalej „stołówką”. 

1a Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

1b Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor 
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

1c Stołówka organizuje dożywianie w formie śniadań, ciepłych napojów, obiadów  
dwudaniowych, podwieczorków z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia dzieci  
i młodzieży. 

1d Stołówka jest czynna w dniach zajęć organizowanych przez szkołę. 

2 Z obiadów szkolnych korzystać również mogą wszyscy pracownicy szkoły z dopłatą 
pokrywającą koszty przygotowania posiłku.  

 

§ 18 

  Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej 

1 Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 
uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy 
nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2 Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma, inne druki)  
i dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne, programy komputerowe). 

2a W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały 
ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. 

2b (uchylony) 

2c Biblioteka nieodpłatnie: 
1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać 

papierową, lub 
2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, 

mających postać elektroniczną, lub 
3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub  

je udostępnia. 

2d (uchylony) 
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2e (uchylony)  

2f Zasady korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych zostały ujęte  
w „Regulaminie wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów 
ćwiczeniowych”. 

3 Do zadań bibliotekarza należy: 

1) opracowanie regulaminu korzystania z biblioteki; 

2) opracowanie rocznych planów pracy; 

3) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

4) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 
informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 
informacyjną; 

5) prowadzenie katalogu elektronicznego; 

6) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły; 

7) organizowanie konkursów czytelniczych i innych form promocji czytelnictwa; 

8) poradnictwo w wyborach czytelniczych; 

9) rozwijanie indywidualnych potrzeb czytelniczych uczniów i wyrabianie nawyku 
czytania, uczenia się; 

10) udostępnianie nauczycielom potrzebnych materiałów; 

11) popularyzowanie informacji o książkach; 

12) informowanie wychowawców o czytelnictwie uczniów; 

13) przedstawienie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa 
poszczególnych klas; 

14) współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami w zakresie działań rozwijających 
wrażliwość czytelniczą, kulturową i społeczną; 

15) współpraca z innymi bibliotekami poprzez wymianę informacji, doświadczeń, 
uczestnictwo w różnych formach popularyzacji czytelnictwa; 

16) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki; 

17) zakup i oprawa książek; 

18) selekcja zbiorów i ich konserwacja; 

4 Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor: 

1) zapewnia obsadę personelu; 

2) zapewnia środki finansowe; 

3) zarządza skontrum zbiorów; 

4) zatwierdza plan pracy biblioteki; 

5) hospituje i ocenia pracę bibliotekarza. 

5 Godziny pracy biblioteki dostosowane są do potrzeb uczniów. 
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6 Biblioteka nie rzadziej niż co cztery lata przeprowadza inwentaryzację księgozbioru  
z uwzględnieniem przepisów o bibliotekach. 

 

§ 19 

  Zasady funkcjonowania świetlicy 

1 W szkole działa świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą”. 

2 Celem działania świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki w czasie poza 
zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi przewidzianymi w organizacji roku szkolnego.  

3 Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy pozostają  
w szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu na: 

1) czas pracy rodziców; 

2) organizację dojazdu do szkoły; 

3) inne okoliczności wymagające opieki. 

4 Przyjmowanie uczniów do świetlicy ze względu na czas pracy rodziców odbywa się na 
pisemny wniosek rodziców. 

5 Dyrektor w drodze zarządzenia, określa  wzór  wniosku o przyjęcie dziecka  
do świetlicy z uwzględnieniem: 

1) określenia czasu  niezbędnej opieki nad dzieckiem; 

2) wskazania osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy; 

3) danych niezbędnych dla sprawowania prawidłowej opieki nad dzieckiem. 

6 Na polecenie dyrektora świetlica organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów  
ze względu na inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. 

7 Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.  

8 Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.  

9 Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej.  

10 Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy 
znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.  

11 Świetlica, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów i życzeniom rodziców, 
organizuje różne formy pracy w postaci kół zainteresowań. 

12 Świetlica w uzgodnieniu z rodzicami umożliwia uczniom korzystanie z zajęć rozwijających 
zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej  oraz innych zajęć organizowanych na terenie szkoły. 

 

§ 20 (uchylony) 

§ 21 

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia zgodne                                                     

z ustawą o systemie oświaty. 
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Rozdział IV  ZADANIA  DYDAKTYCZNE, 

WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE SZKOŁY 

§ 22 

1 W szkole zatrudnieni są nauczyciele  oraz pracownicy ekonomiczno-administracyjni                        
i obsługi.  

2  Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania 
szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres 
obowiązków tych pracowników ustala dyrektor.  

3 Nauczyciele biorą pełną odpowiedzialność za uczniów powierzonych im w trakcie zajęć 
dydaktycznych lub innych organizowanych na terenie szkoły.  

4 Nauczyciel w żadnej sytuacji nie może opuszczać sali lekcyjnej lub innej, w której znajdują 
się pod jego opieką uczniowie. W sytuacji koniecznej musi najpierw zapewnić opiekę 
innego nauczyciela.  

5 Nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami podczas przerw między zajęciami                           
na korytarzach usytuowanych na poszczególnych piętrach szkoły zgodnie z tygodniowym 
planem dyżurów nauczycielskich. Dyżury w pomieszczeniach sportowych oraz boisku 
sportowym, gdzie odbywają się zajęcia wychowania fizycznego, pełnią nauczyciele 
wychowania fizycznego.  

6 Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający zastępstwo.  

7 Za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych odpowiada dyrektor  
i rada pedagogiczna. 

8 Nauczyciele, prowadząc pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą,                                             
są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz życie, zdrowie i bezpieczeństwo 
powierzonych ich opiece uczniów, a w szczególności za:  

1) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego; 

2) pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;  

3) rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 

4) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie 
wszystkich uczniów; 

5) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu                                
o rozpoznanie potrzeb uczniów; 

6) wzbogacanie własnego warsztatu pracy oraz stałe podnoszenie i aktualizowanie 
wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie  
w doskonaleniu zawodowym organizowanym w szkole i przez instytucje 
wspomagające szkołę; 

7) wykonywanie poleceń dyrektora wynikających z odrębnych przepisów traktujących 
dyrektora jako kierownika zakładu a nauczyciela jako pracownika; 

8) współdziałanie z rodzicami uczniów w sprawach wychowania i kształcenia; 
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9) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby                         
i zainteresowania uczniów; 

10) przeprowadzanie diagnozy w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły 
podstawowej.  

9 W celu realizacji zadań dydaktycznych rada pedagogiczna powołuje zespoły 
przedmiotowe składające się z nauczycieli tych samych lub pokrewnych przedmiotów.  
Do zadań zespołów przedmiotowych należy: 

1) wybór programów nauczania; 

2) wybór podręczników dla danych zajęć edukacyjnych;  

3) uzgadnianie sposobów realizowania wybranych programów; 

4) korelacja treści nauczania przedmiotów pokrewnych; 

5) opracowanie przedmiotowych systemów oceniania; 

6) opracowanie metod badania wyników nauczania. 

10 Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą  nauczycielski zespół 
klasowy. Do działań zespołu klasowego należy: 

1) dobór, monitorowanie, diagnozowanie i modyfikowanie (w miarę potrzeb) zestawów 
programów nauczania dla danego zespołu klasowego (oddziału); 

2) integrowanie treści międzyprzedmiotowych; 

3) analizowanie postępów i osiągnięć uczniów z danego oddziału; 

4) ustalenie i realizacja doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu                          
do zespołu klasowego oraz pojedynczych uczniów – studium przypadku; 

5) ustalenie dla całego zespołu uczniowskiego i poszczególnych uczniów zadań 
dostosowanych do zainteresowań i zdolności; 

6) organizowanie międzyprzedmiotowych olimpiad i konkursów wiedzy; 

7) doskonalenie swej pracy poprzez konsultacje, wymianę doświadczeń, otwarte zajęcia, 
lekcje koleżeńskie, opracowanie narzędzi badawczych; 

8) zespołowe diagnozowanie i usprawnianie wybranych zagadnień, szczególnie 
dotyczących programów nauczania, systemu oceniania wewnątrzszkolnego  
i szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego; 

9) analizowanie wyników badania osiągnięć uczniów; 

10) wspieranie nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego. 

10 Pracą nauczycielskiego zespołu klasowego kieruje wychowawca klasy. 

11 W celu realizacji zadań wychowawczych rada pedagogiczna powołuje zespół 
wychowawczy składający się z wychowawców wszystkich oddziałów. Do zadań zespołu 
wychowawców należy: 

1) opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego  oraz  przedstawienie go do 
zatwierdzenia radzie rodziców, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną; 
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2) opracowanie szczegółowych kryteriów i zasad oceniania zachowania uczniów,                   
do przyjęcia przez radę pedagogiczną; 

3) opracowanie i zatwierdzenie szczegółowych procedur nagradzania i karania uczniów; 

4) analizowanie i przedstawianie radzie pedagogicznej wniosków dotyczących efektów 
pracy wychowawczej. 

 

§ 23 

1 Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania                                 
i profilaktyki. 

2 Nauczyciele w ramach współpracy zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej 
i ochrony danych osobowych w trakcie załatwiania spraw dotyczących uczniów                              
i rodziców. 

3 Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych                     
w klasie i w szkole; 

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

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów w nauce 
i zachowaniu; 

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

5) wyrażania  i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii                  
na temat pracy szkoły. 

4 Szkoła organizuje stałe spotkania z rodzicami uczniów każdej klasy w celu wymiany 
informacji na tematy wychowawcze  i edukacyjne. 

 

§ 24 

  Wychowawca oddziału 

1 Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 
uczącemu w tym oddziale zwanemu dalej ,,wychowawcą”. 

2 Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest,                                  
aby wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania                             
na danym etapie edukacyjnym. 

3 Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku, gdy: 

1) wyrazi on zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji; 

2) zebranie rodziców uczniów klasy, w której pełni wychowawstwo, zgłosi  taki wniosek 
większością ¾ głosów obecnych. 

4 Ostateczną decyzję o zmianie wychowawcy klasy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii 
rady pedagogicznej. 
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5 Warunkiem przedłożenia sprawy radzie pedagogicznej jest pisemne sformułowanie 
zarzutów przez rodziców bądź uczniów oraz podpisanie ich przez osoby domagające się 
zmiany. 

6 Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,                             
a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia; 

2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka; 

4) diagnozowanie warunków nauki swoich wychowanków; 

5) opracowanie wspólnie z rodzicami i uczniami programu wychowawczego 
uwzględniającego wychowanie prorodzinne; 

6) utrzymywanie systematycznego i częstego kontaktu z innymi nauczycielami w celu 
koordynacji oddziaływań wychowawczych; 

7) współpraca z rodzicami, włączanie ich do rozwiązywania problemów wychowawczych; 

8) współpraca z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną                     
w Krasnymstawie; 

9) śledzenie postępów w nauce swoich wychowanków; 

10) dbanie o systematyczne uczęszczanie swoich uczniów na zajęcia; 

11) udzielanie porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się i wyboru zawodu; 

12) kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy uczniami opartych na tolerancji                     
i poszanowaniu godności osoby ludzkiej; 

13) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w sprawach postępów w nauce  
i zachowaniu się ucznia; 

14) powiadamianie ucznia i jego rodziców, o przewidzianym dla niego okresowym/rocznym 
stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem semestru i odnotowanie 
powyższego faktu w dzienniku w rubryce ,,Kontakty z rodzicami”. 

14) a powiadamianie ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach 
okresowych/rocznych. 

14)b stworzenie odpowiednich warunków zapewniających bezpieczeństwo uczniom 
biorącym udział w wycieczkach, imprezach i spotkaniach organizowanych poza szkołą; 
nadzorowanie przestrzegania przez wszystkich uczestników obowiązujących zasad oraz 
bezpieczeństwa i higieny. 

7 Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – 
wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne, itp.). 

8 Wychowawca ma prawo korzystać  w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej                  
ze strony Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krasnymstawie i pedagoga szkolnego. 
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§ 25 

  Pedagog szkolny 

1 Opiekę pedagogiczną nad uczniami sprawuje pedagog szkolny, do którego obowiązków 
należy w szczególności: 

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

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 
uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych 
potrzeb; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej                 
dla uczniów,  rodziców i nauczycieli; 

4) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu 
wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów z udziałem rodziców 
i nauczycieli; 

5) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli; 

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; 

8) informowanie dyrektora szkoły o nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez uczniów; 

9) współudział w opracowaniu planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły; 

10) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów; 

11) współdziałanie z instytucjami pomocy rodzinie; 

12) współpraca z psychologiem szkolnym. 

 

§ 26 

  Psycholog szkolny 

1 Opiekę psychologiczną nad uczniami sprawuje psycholog szkolny, do którego obowiązków 
należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów,                                               
w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenie 
odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań 
profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej               
dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

4) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu, 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 
oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym ucznia; 
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6) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów 
problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających 
z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

7) okresowa analiza sytuacji wychowawczej w szkole wspólnie z zespołem wychowawczym; 

8) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze, 
rozpoznawanie przyczyn złego zachowania oraz udzielanie pomocy wychowawcy i 
rodzicom w pracy z uczniem „trudnym”; 

9) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

10) organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie zajęć edukacyjno – 
terapeutycznych uczniom o specjalnych potrzebach psychofizycznych i edukacyjnych; 

11) czuwanie nad prawidłowością wdrażania w szkole i efektami programów 
profilaktycznych; 

12) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo – 
wychowawczymi wspierającymi szkołę oraz poradnią psychologiczno – pedagogiczną; 

13) współpraca z pedagogiem szkolnym. 

2 W przypadku braku w szkole stanowiska psychologa jego zadania realizuje pedagog 
szkolny. 

§ 26a 

  Nauczyciel wspomagający 

1 W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba objęcia ucznia kształceniem specjalnym, w szkole 
zatrudnia się nauczyciela współorganizującego to kształcenie, tj. nauczyciela 
wspomagającego. 

2 Nauczyciel wspomagający wykonuje zadania wyznaczone przez dyrektora,  
a w szczególności: 

1) prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi 
nauczycielami i specjalistami realizuje zintegrowane działania i zajęcia określone  
w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym; 

2) prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą  
z uczniem niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym  
niedostosowaniem społecznym; 

3) uczestniczy, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 
nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie,  
o którym mowa w pkt 1, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 

4) udziela pomocy nauczycielowi prowadzącemu zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom  
i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia określone w programie,  
o którym mowa w pkt 1,, w doborze form i metod pracy z uczniem 
niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym  niedostosowaniem 
społecznym. 
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§ 26b 

Logopeda 

1 W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba, w szkole zatrudnia się logopedę. 

2 Do zadań logopedy należy w szczególności:  

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym 
mowy głośnej i pisma; 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie 
pomocy logopedycznej; 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których 
stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma; 

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, 
przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia 
korekcyjno-kompensacyjne; 

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 
komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia; 

7) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego  
w szkole i jego ewaluacji; 

8) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających  
z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

 

§ 27  (uchylony) 
 

§ 28 

  Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest 
pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.  

2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniowi poprzez jego udział  
w zajęciach rozwijających uzdolnienia lub zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz 
innych zajęciach organizowanych przez nauczycieli i specjalistów. 

4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej planuje i koordynuje wychowawca 
klasy.  

5. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinie 
poradni psychologiczno-pedagogicznej obligatoryjnie objęci są pomocą psychologiczno – 
pedagogiczną, planowaną i koordynowaną przez wychowawcę klasy.  

6. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 
oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 
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odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie 
udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem.  

7. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest dobrowolne  
i bezpłatne.  

 

§ 28a 

1. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne tym zajęcia rozwijające zainteresowania  
i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności  
i kreatywności, zgodnie z potrzebami uczniów oraz możliwościami organizacyjnymi  
i finansowymi szkoły. 

2. Diagnozę potrzeb uczniów w zakresie organizacji zajęć  pozalekcyjnych przeprowadza się 
w formie ankiety skierowanej do uczniów i rodziców. 

3. Ankietę przeprowadzają wychowawcy klas w terminie wskazanym przez dyrektora 
szkoły, a jej wyniki podaje się do ogólnej wiadomości za pośrednictwem strony 
internetowej. 

 
§ 28b 

1 Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 

2 Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne; 

2) zasiłek szkolny. 

3 Świadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest stypendium za 
wyniki w nauce. 

4 Zasady przyznawania stypendium i zasiłku szkolnego określają odrębne przepisy. 

 

§ 29 

Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie 

1 Szkoła zapewnia uczniom niepełnosprawnym: 

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

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze 
względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne uczniów; 

3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie pomocy 
psychologiczno –pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach; 

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia 
rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne; 
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5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi; 

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

2 Kształcenie ucznia niepełnosprawnego odbywa się w oparciu o indywidualny program 
edukacyjno-terapeutyczny, zawierający w szczególności: 

1) zakres i sposób wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych  
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez 
zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem; 

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem;  

3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 
godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres 
współdziałania z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami 
specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami 
pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, 
dzieci i młodzieży; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia 
odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne ucznia, a także: 

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

b) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów; 

7) rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju 
niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii 
wspomagających to kształcenie – w zależności od potrzeb; 

8) zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej 
do 5 uczniów – w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie 
kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen 
funkcjonowania ucznia.  

3 Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.  

4 Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, lub inna osoba 

wyznaczona przez dyrektora. 

5 Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Mogą w nich także uczestniczyć: 

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

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, 
psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. 
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6 Zespół, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej 
oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w miarę potrzeb, dokonuje 
modyfikacji programu. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w opracowaniu i modyfikacji 
programu oraz dokonywaniu oceny. 

7 Rodzice ucznia otrzymują, na ich wniosek, kopię programu. 

8 Dokumentacja udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentacja 
badań i innych czynności uzupełniających dla każdego ucznia gromadzona jest w formie 
teczki przez wychowawcę klasy. 

 

§ 30 (uchylony) 

§ 31 (uchylony) 

§ 32  (uchylony) 
 

§ 33 

  Bezpieczeństwo 

1 Uczeń przebywający w szkole przed oraz w czasie trwania wszelkich zajęć i przerw między 
tymi zajęciami pozostaje pod stałą opieką osób odpowiedzialnych za jego 
bezpieczeństwo: 

1) dyrektora - podczas wszystkich zajęć, w zakresie ustalonym przepisami ustawy  
o systemie oświaty; 

2) nauczycieli  prowadzących  zajęcia  - podczas tych  zajęć,   w  zakresie  ustalonym 
odrębnymi przepisami; 

3) nauczycieli dyżurujących przed lekcjami i podczas przerw międzylekcyjnych -  
w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami. 

2 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zwracają uwagę na osoby postronne przebywające                
w budynku. Na nich ciąży obowiązek ustalenia tożsamości tych osób. 

3 W celu wyeliminowania pojawiających się przypadków przemocy, uzależnień                                    
i demoralizacji wśród uczniów, nauczyciel wychowawca podejmuje odpowiednie 
działania, przy współudziale z  innymi    nauczycielami    i    osobami    wspomagającymi    
proces wychowawczy w szkole (rodzice, GOPS, pedagog, policja itp.). 

4 Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole: 

1) w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz 
innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym,                         
kto wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły i dyżurujący 
nauczyciele; 

2) wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli 
dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, 
korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych; 
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3) szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 
organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem 
w trakcie wycieczek: 

a) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych  
za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 
Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania dyrektora 
o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć, 

b) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie 
z harmonogramem dyżurów, 

c) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie 
i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas 
wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami; 

4) w miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: 
informatyki, fizyki, chemii i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik 
odpowiedzialny    za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska 
pracy) i na początku roku zapoznaje z nim uczniów; 

5) szkoła na stałe współpracuje z policją; 

6) uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły; 

7) ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor, wychowawca klasy lub nauczyciel danych 
zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę 
zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły; 

8) (uchylony) 

9) opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe 
pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny 
pracownik szkoły; 

10) w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, 
zawiadamia pielęgniarkę szkolną, szkolnego inspektora bhp oraz dyrektora; 

11) dyrektor powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe  
(w razie potrzeby), rodziców; 

12) O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator 
i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny. 

5 Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów: 

1) dyrektor, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo 
i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, 
organizowanych przez nią; 

2) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć 
obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez: 

a) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach 
dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji, 

b) uświadomienie uczniom zagrożeń i podawanie sposobów przeciwdziałania im, 
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c) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone                        
są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi), 

d) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 
zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, 

e) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, 

f) niezwłocznie zawiadamianie dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, 
noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie  
dla zdrowia lub życia uczniów; 

3) w razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać 
pielęgniarkę, w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy 
odnotować w rejestrze wypadków uczniów, znajdującym się w sekretariacie szkoły); 

4) jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się  
je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły; 

5) pomieszczenia szkoły, w szczególności sekretariat, pokój nauczycieli wychowania 
fizycznego oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do 
udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy; 

6) nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają 
przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

7) udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce  
po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt 
i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru 
i bezpiecznych warunków pracy; 

8) budynek szkoły jest monitorowany całodobowo. 

Rozdział V  PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW, 

NAUCZYCIELI  I RODZICÓW 

§ 34 

  Obowiązek szkolny ucznia Szkoły Podstawowej 

1 Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 
ono 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej. 

2 Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) naukę w szkole podstawowej może 
rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat. 

3 W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być 
odroczone, nie dłużej jednak niż jeden rok. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka           
do szkoły lub o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor po zasięgnięciu 
opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

4 Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej z rocznym 
wyprzedzeniem. 

5 Do szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się: 
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1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły; 

2) na prośbę rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeżeli  
w klasie są wolne miejsca; przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia 
dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka; 

3) o przyjęciu do szkoły spoza obwodu szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. 

6 (uchylony) 

 

§ 34a  

  Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 

 
1 Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne  

w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub 

w innej formie wychowania przedszkolnego. 

2 Obowiązek, o którym mowa w § 34a ust. 1, rozpoczyna się z początkiem roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

 

§ 35 (uchylony) 
 

§ 35a 

  Realizacja obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą 

1 Na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji,  
na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku przygotowania przedszkolnego poza 
przedszkolem i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

2 Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku 
szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia 
dołączono: 

1)  opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

2) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację 
podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia; 

3) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko 
spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów 
klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4. 

3 Przepisów ust. 2 pkt. 1 i 3 nie stosuje się w przypadku wydawania zezwolenia,  
o którym mowa w ust. 1, dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

4 Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne 
oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych  
z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, 
uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Uczniowi takiemu nie ustala się 
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oceny z zachowania. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z zasadami 
oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów ujętymi w statucie szkoły. 

5 Przepisu ust. 4 nie stosuje się do uczniów posiadających orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

6 Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek 
nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z zasadami oceniania, promowania  
i klasyfikowania uczniów ujętymi w statucie szkoły. 

7 Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo 
uczestniczyć w szkole w zajęciach, o których mowa w § 1a ust. 3 pkt. 2. 

8 Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, następuje: 

1) na wniosek rodziców; 

2) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów 
klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4, albo ich nie zdał; 

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 

 

§ 36 

  Prawa i obowiązki uczniów 

1 Uczeń szkoły ma prawo do: 

1) bezpłatnej i obowiązkowej nauki; 

2) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa; 

3) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów na lekcjach 
wprowadzających; 

4) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych 
kryteriów zgodnych z systemem wewnątrzszkolnego oceniania; 

5) wszechstronnego rozwoju osobistego, rozwoju zainteresowań, zdolności                               
i talentów; 

6) swobody wyrażania myśli, przekonań dotyczących życia szkoły, a także 
światopoglądowych i religijnych (jeśli nie narusza tym dobra innych osób); 

7) ochrony od przemocy fizycznej i psychicznej; 

8) korzystania z poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej; 

9) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym; 

10) na okres ferii oraz przerw świątecznych  być zwolnionym z pisemnych zadań 
domowych; 

11) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości                        
z   tygodniowym wyprzedzeniem; 

12) uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, 
sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły i poza nią; 
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13) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową; 

14) korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami; 

15) uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przypadku trudności w nauce; 

16) tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych zgodnego z zasadami higieny pracy 
umysłowej; 

17) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem                         
i w myśl obowiązujących regulaminów; 

18) w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnię psychologiczno – 
pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia do nauczania indywidualnego w domu; 

19) uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga 
szkolnego, samorządu klasowego, rady rodziców, zarówno w przypadku zagrożenia 
oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości 
i rozwoju zainteresowań; 

20) w szczególnych przypadkach (dłuższa usprawiedliwiona nieobecność) uczeń ma 
prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie 
uzgodnionym; 

21) po zakończeniu klasyfikacji w I semestrze (przed feriami zimowymi) nauczyciel nie 
wpisuje do dziennika ocen na nowy semestr; 

22) otrzymania legitymacji szkolnej uprawniającej do korzystania ze stosownych zniżek; 

23) odwoływania się od oceny w sytuacjach i na zasadach określonych w systemie 
oceniania. 

24) pomocy materialnej i stypendialnej w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji 
ekonomicznej lub życiowej; 

25) przygotowania go do kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym, w tym wyboru 
zawodu i kierunku kształcenia; 

26) dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2 Gwarancję zachowania praw ucznia stanowi przestrzeganie zasad zawartych                               
w niniejszym statucie i odrębnych przepisach, konstytucji RP, Konwencji Praw Dziecka 
oraz zasadach wewnątrzszkolnego oceniania. 

3 Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły:                            

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, 
przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowywania się w ich trakcie; 

2) uzupełniania braków wynikających z absencji, prowadzenia starannie zeszytów                    
i wykonywania prac zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu; 

3) uczeń ma obowiązek, będąc w różnych miejscach i sytuacjach dbania o dobre imię 
szkoły i honor ucznia; 

4) odnoszenia się z szacunkiem do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

5) przeciwstawiania się przejawom brutalności; 
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6) szanowania poglądów i przekonań religijnych innych ludzi; 

7) dbania o kulturę słowa w szkole i poza nią; 

8) ochrony własnego życia i zdrowia; 

9) dbania o dobro, ład i porządek w szkole; 

10) zostawiania ubrań wierzchnich w szatni; 

11) przebywania w szatani nie dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży; 

12) uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu                        
i zdrowiu; 

13) dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan                        
po zakończonych zajęciach; 

14) uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw; 

15) uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych 
pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który                                            
ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania; 

16) przestrzegania regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki                          
ich przeznaczenia (pracownie, świetlica szkolna, biblioteka, szatnia, obiekty 
sportowe, itp.); 

17) nieoddalania się w czasie trwania zajęć poza obiekty szkoły bez zgody nauczyciela. 

4 Zabrania się uczniom korzystania z telefonów komórkowych  i innych urządzeń 
elektronicznych: 

1) w przypadku nieprzestrzegania ww. zasad uczeń w obecności nauczyciela deponuje                           
w sekretariacie sprzęt elektroniczny bądź telefon komórkowy; 

2) do odbioru ww. sprzętu upoważniony jest rodzic ucznia. 

5 Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica. 

6 Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu                      
do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności.                      
Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione. 

7 Uczeń ma obowiązek podporządkowania się zaleceniom dyrektora,  rady pedagogicznej 
oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego. 

8 Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie: 

1) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego; 

2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji; 

3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy                         
lub rada pedagogiczna. 

9 Przez strój galowy należy rozumieć: 

1) dla dziewcząt – ciemną spódnicę lub spodnie i białą bluzkę; 

2) dla chłopców – ciemne spodnie i białą koszulę. 
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10 Ubiór codzienny ucznia jest dowolny.  

11 Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki. 

12 Wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu. 

 

§ 37 

  Prawa i obowiązki nauczycieli 

1 Nauczyciel ma prawo do: 

1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i uczniów; 

2) wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi; 

3) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy; 

4) stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego; 

5) doboru programu nauczania dla zajęć edukacyjnych dla danego oddziału ujętych 
w szkolnym planie nauczania oraz swobody wyboru metody jego realizacji; 

6) decydowania o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej swoich uczniów; 

7) wpływania na ocenę z zachowania swoich uczniów; 

8) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla swoich uczniów; 

9) ustalania treści programu prowadzonego koła, zespołu lub warsztatu; 

10) korzystania  w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 
wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji oświatowych oraz doświadczeń 
nauczycieli. 

2 Obowiązkiem nauczyciela jest: 

1) realizacja wybranych przez siebie programów nauczania, wychowania i opieki według 
jego najlepszej wiedzy i woli oraz realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych  
w planie pracy szkoły; 

2) przestrzeganie porządku pracy – punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, 
właściwe prowadzenie dokumentacji; 

3) obecność i czynny udział w zebraniach rady pedagogicznej; 

4) udział w pracach zespołów nauczycielskich; 

5) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych obowiązkowych                          
i innych; 

6) doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności poprzez podejmowanie doskonalenia 
zawodowego; 

7) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu  
o rozpoznanie ich potrzeb; 

8) obserwowanie i analizowanie rozwoju psychofizycznego uczniów oraz udzielanie             
im pomocy w przypadku występujących problemów; 
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9) rozwijanie i ukierunkowanie zdolności i zainteresowań uczniów oraz udzielanie                 
im wszechstronnej pomocy; 

10) efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych; 

11) dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne; 

12) poinformowanie ucznia o przewidywanych klasyfikacyjnych stopniach śródrocznych 
i końcoworocznych zgodnie z zapisami zawartymi w zasadach wewnątrzszkolnego 
oceniania; 

13) prowadzenie e-dziennika. 

3 W celu realizacji podstawowych zadań nauczyciele powinni posiadać odpowiednie 
kompetencje i umiejętności. 

1) Kompetencje i umiejętności przedmiotowo – metodyczne: 

a) umiejętność analizy podstaw programowych; 

b) umiejętność oceny programu nauczania pod względem zgodności z podstawą 
programową; 

c) umiejętność tworzenia własnego warsztatu pracy (dobór podręczników, 
zeszytów ćwiczeń, zestawu testów); 

d) umiejętność doboru i stosowania odpowiednich do danego przedmiotu metod 
kształcenia; 

e) umiejętność wykorzystywania bazy materialnej szkoły, środków dydaktycznych; 

f) umiejętność analizy prowadzonych przez siebie zajęć; 

g) umiejętność stosowania nowo nabytych bądź udoskonalonych umiejętności 
w wyniku własnego doskonalenia i dokształcania w praktyce. 

2) Kompetencje i umiejętności osobowościowo – wychowawcze: 

a) umiejętność stosowania podstawowej wiedzy z psychologii rozwojowej                        
i poznawczej w prowadzeniu zespołu klasowego; 

b) umiejętność realizacji zadań wychowawczych określonych programem 
wychowawczym szkoły; 

c) umiejętność współpracy z rodzicami i środowiskiem; 

d) umiejętność kierowania zespołem klasowym; 

e) umiejętność rozpoznawania trudności wychowawczych; 

f) umiejętność współpracy z innymi nauczycielami. 

4 Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za: 

1) poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów; 

2) bezpieczeństwo powierzonych opiece uczniów w szkole i na zajęciach organizo-
wanych przez szkołę oraz za skutki wypadków wynikających z niedopełnienia 
obowiązków nauczycielskich w tym zakresie. 
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5 Praca nauczyciela powinna cechować się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie 
uczniów, podmiotowym i sprawiedliwym ich traktowaniem, indywidualnym podejściem 
do spraw każdego ucznia. 

6 Nauczyciel ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskiwanych                                       
od wychowawców, rodziców, pedagoga i psychologa szkolnego, dyrektora lub z innych 
źródeł - dotyczących spraw osobistych i rodzinnych ucznia oraz osiąganych wynikach 
nauczania. 

7 Nauczycielowi nie wolno wykorzystywać uczniów do załatwiania żadnych spraw osobistych. 
 

§ 38 

  Prawa i obowiązki rodziców 

1 Rodzice mają prawo do: 

1) dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowywania ich dzieci; 

2) rzetelnej informacji o postępach i ocenach dotyczących nauki i zachowania dziecka; 

4) wsparcia ze strony szkoły w razie problemów wychowawczych; 

5) partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli, 
na sprawy szkoły. 

2 Rodzice mają obowiązek: 

1) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności 
dziecka i nie zaniedbywać ich; 

2) poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły 
skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowywania; 

3) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły, informować wychowawcę                        
o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach, usprawiedliwiać nieobecność dziecka 
na piśmie w terminie 7 dni lub, w szczególnych przypadkach, w terminie późniejszym; 

4) niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.  Przez niespełnienie obowiązku szkolnego 
lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność powyżej                  
50 %; 

5) angażować się, jako partnerzy, w działania szkoły, brać aktywny udział w wyborach  
i współdziałać w organach szkoły; 

6) informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę                                 
i zachowanie dziecka; 

7) zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowywanie się do zajęć; 

8) informować w terminie do dnia 30 września każdego roku dyrektora, w obwodzie 
którego dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego   
w innym obwodzie.        

9) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły. 
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§ 39 

  Pracownicy niepedagogiczni 

1 W szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem 
jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkoły, jako instytucji publicznej oraz 
utrzymanie obiektu, a także jego otoczenia w czystości i porządku. 

2 Pracownicy obsługi oraz administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają 
regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

3 Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1) przestrzeganie przepisów prawa; 

2) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

3) sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań; 

4) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 

5) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

6) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, 
podwładnymi oraz współpracownikami; 

7) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie 
dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest 
zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania; 

8) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych 
o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy. 

4 Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe 
zadania ustala dyrektor. 

5 Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków  
na zajmowanym stanowisku.  

§ 39a 

Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla nauczycieli  
i pracowników szkoły oddzielnie  określają odrębne dokumenty tworzone na podstawie 
prawa pracy. 

 

§40 

  Regulamin szkolny przebywania uczniów na terenie szkoły 

1 Zasady zachowania na terenie szkoły: 

1) nauczyciele i pracownicy szkoły otaczają uczniów opieką i nadzorem na terenie szkoły  
od godz. 7.15 do czasu zakończenia zajęć; 

2) uczniowie przychodzą do szkoły najpóźniej na 5 minut przed rozpoczęciem lekcji                         
i opuszczają teren szkoły po zakończeniu zajęć; 

3) na terenie szkoły oraz w innych miejscach wykorzystywanych przez szkołę                            
do prowadzenia zajęć i imprez pozalekcyjnych obowiązuje zakaz palenia papierosów, 
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spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz przebywania                                     
pod ich wpływem; 

4) uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych i korzysta z wyposażenia szkoły zgodnie                
z zasadami ogólnie przyjętej kultury osobistej i społecznej; 

5) obowiązkowo uczeń przebywający na terenie szkoły, również na zajęciach 
pozalekcyjnych musi zmienić obuwie i zdjąć ciepłe okrycie. Obuwie zamienne 
powinno mieć miękką i płaską podeszwę; 

6) bezpośrednio po zakończeniu lekcji uczniowie schodzą do szatni, przebierają  się                          
i opuszczają szkołę. Szkolne obuwie może pozostać w szatni, ale musi być 
umieszczone w worku lub reklamówce; 

7) szatnie szkolne są zamykane po wyjściu z nich ostatniego ucznia. Boks może być 
otworzony uczniowi chcącemu wyjść ze szkoły tylko na pisemną prośbę nauczyciela 
uczącego w szkole; 

8) w czasie pobytu w szkole uczeń ma obowiązek przeciwdziałania wszelkim przejawom 
nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego, dbania                                    
o porządek, ład i estetykę pomieszczeń oraz zieleń w szkole i otoczeniu; 

9) każdy uczeń ma obowiązek poinformowania wychowawcy, nauczyciela dyżurującego                   
o zaistniałej sytuacji, która grozi niebezpieczeństwem lub jest sprzeczna z zasadami 
kultury; 

10) w godzinach 10.35-10.50 oraz 11.35-11.50 jest wydawany obiad. Uczniowie klas I - III 
schodzą do stołówki, zajmują miejsca przy stołach, jedzą I danie, następnie 
podchodzą do okienka po II danie. Pozostali uczniowie korzystający z posiłków 
schodzą do stołówki, ustawiają się w kolejce do okienka, następnie zajmują miejsce 
przy stolikach. Po zjedzeniu każdy uczeń jest zobowiązany odnieść swoje talerze  
i sztućce do okienka, wyrzucając resztki do specjalnie wystawionego pojemnika; 

11) (uchylony)  

12) (uchylony) 

13) uczeń nie powinien przynosić do szkoły przedmiotów drogich, wartościowych                           
czy pamiątek, w przypadku kradzieży czy zniszczenia szkoła nie jest zobowiązana                         
do wyrównania strat; 

14)  przerwy, czas  przed i po zajęciach: 

a) przed rozpoczęciem lekcji i po ich zakończeniu uczniowie korzystają z głównego 
wejścia do budynku szkolnego lub z wejścia od strony parku, 

b) dzwonek kończący przerwę oznacza konieczność ustawienia się uczniów                          
na   korytarzu przed salą lekcyjną, 

c) zabronione jest samowolne opuszczanie terenu szkoły podczas trwania zajęć, 

d) podczas przerw uczeń ma obowiązek przebywania w najbliższym otoczeniu 
szkoły, 

e) zabronione jest wprowadzanie na teren szkoły osób obcych, 
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f) na żądanie nauczyciela lub pracownika szkoły uczeń ma obowiązek podać swoje 
personalia, klasę i nazwisko wychowawcy, 

g) uczeń ma obowiązek przebywania na terenie szkoły w godzinach przewidzianych  
w planie lekcji także tych,  które szkoła organizuje za nieobecnych nauczycieli; 

15) lekcja: 

a) do sali uczniowie mogą wejść za zgodą nauczyciela dopiero po opuszczeniu                  
jej przez poprzednią grupę uczniów. Pierwsze wchodzą dziewczęta, 

b) uczeń ma obowiązek sprawnego przygotowania się do zajęć, 

c) na otwieranie okien musi wyrazić zgodę nauczyciel obecny w sali, 

d) za porządek w sali przed jej opuszczeniem odpowiedzialny jest dyżurny, 

e) zabrania się uczniom podczas lekcji spożywania jakichkolwiek posiłków, 
wyjątkowo dopuszcza się za zgodą nauczyciela, 

f) niedopuszczalne jest żucie gumy, 

g) każdy uczeń osobiście odpowiada (także finansowo) za zniszczenia                                        
i uszkodzenia na skutek celowego działania sprzętu szkolnego oraz pomocy 
dydaktycznych znajdujących się  w szkole, 

h) opuszczenie sali spowodowane nagłym zdarzeniem lub potrzebą wymaga zgody 
nauczyciela prowadzącego lekcję, 

i) zwolnienie z zajęć świetlicowych podlega takim samym zasadom jak zwolnienie  
z planowych lekcji i musi mieć formę pisemną, 

j) o odwołaniu lub skróceniu zajęć uczniowie i rodzice informowani są w miarę 
możliwości co najmniej 1 dzień przed ich terminem, 

k) w przypadku nagłego zachorowania ucznia  ma on obowiązek zgłoszenia                      
się  w sekretariacie w obecności innego ucznia, 

l) jeżeli stan zdrowia uniemożliwia uczniowi uczestniczenie w zajęciach, 
wychowawca lub inny pracownik szkoły zawiadamia rodziców i w porozumieniu  
z nimi, decyduje o dalszym postępowaniu, 

m) uczniowie, którzy nie uczęszczają na  zajęcia religii, pozostają pod opieką 
pracownika świetlicy, biblioteki lub czytelni i mają obowiązek do niego się zgłosić. 

2 Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń rejestrujących                                 
i odtwarzających dźwięk i obraz: 

1) uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz używania w szkole telefonów komórkowych                     
i innych urządzeń rejestrujących i odtwarzających dźwięk i obraz bez wyraźnego 
wskazania nauczyciela 

2) wyłączony telefon komórkowy i inne ww. urządzenia powinny znajdować się w torbie 
(plecaku, torebce); 

3) w przypadku nieprzestrzegania ww. zapisu telefon (lub inne ww. urządzenie) zostaje 
zdeponowany w sekretariacie: 
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a) wyłączony telefon (lub inne ww. urządzenie) umieszcza się w zaklejonej kopercie, 
podpisanej własnoręcznie przez ucznia, 

b) rodzice osobiście odbierają telefon w sekretariacie i potwierdzają odbiór 
własnoręcznym podpisem; 

4) w przypadku odmowy oddania przez ucznia telefonu (lub innego ww. urządzenia) 
nauczycielowi stosuje się naganę wychowawcy klasy; 

5) w przypadkach nagłych, wymagających konieczności kontaktu z rodzicami, można 
skorzystać z telefonu w sekretariacie; 

6) za nieprzestrzeganie zakazu używania telefonu komórkowego (lub innego                           
ww. urządzenia) w szkole: 

a) za każdym razem – wpisywana jest uwaga (-30 pkt), 

b) w przypadku powtarzania łamania ww. zakazu (3 razy) – nagana wychowawcy. 

3 Zasady zachowania na imprezach szkolnych: 

1) akademie,  apele,  przedstawienia: 

a) zasady te określa szczegółowo „Regulamin imprez szkolnych”; 

2) dyskoteki: 

a) organizowane są na wniosek samorządu uczniowskiego lub klasowego, poza 
czasem lekcji,  na terenie szkoły lub w innym miejscu przystosowanym do tego 
typu imprezy i trwają  nie dłużej niż do godz. 19.00. Na wniosek rady rodziców lub 
uczniów czas trwania dyskoteki może ulec zmianie, ale nie dłużej niż do  
godz. 20.00, 

 organizację  należy uzgodnić z dyrektorem i nauczycielami mającymi 
sprawować opiekę, a następnie powiadomić rodziców na 3 dni przed 
terminem, 

 opiekę nad uczestnikami dyskoteki sprawują wychowawcy klas, których 
uczniowie biorą udział w zabawie oraz inni nauczyciele, 

 za uporządkowanie pomieszczeń po dyskotece odpowiada organizator                         
tj. klasa lub samorząd szkolny, 

 zabrania się wprowadzania na dyskotekę szkolną osób nie będących uczniami 
szkoły, 

 szkoła nie zapewnia dowozu i opieki w czasie dojazdu i powrotu z dyskoteki 
szkolnej. 

4 Zasady zachowania na wycieczkach szkolnych: 

1) Zasady te określa szczegółowo „Regulamin wycieczek szkolnych”. 

5 Zasady korzystania z pomieszczeń i urządzeń szkolnych: 

1) uczniowie mają prawo do korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń 
szkolnych w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, świetlicowych i przerw wyłącznie pod 
opieką nauczyciela i tylko zgodnie z ich przeznaczeniem; 
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2) uczniowie oczekujący na rozpoczęcie lekcji lub odjazd autobusu mogą korzystać 
wyłącznie ze świetlicy lub czytelni; 

3) każda klasa jest gospodarzem przypisanej sali lekcyjnej, dba i odpowiada                                   
za zgromadzony w niej sprzęt, porządek i wygląd estetyczny; 

4) (uchylony) 

5) nauczyciele ustalają regulaminy bezpiecznego korzystania z pracowni 
przedmiotowych, świetlicy, czytelni, biblioteki i sali sportowej oraz zapoznają z nimi 
uczniów na pierwszych zajęciach; 

6) regulaminy zatwierdza dyrektor.                                                                                                              

6 Strój uczniowski i wygląd zewnętrzny 

1) w szkole obowiązuje strój codzienny i galowy; 

2) strój codzienny powinien być czysty i funkcjonalny spełniać następujące wymogi:   

a) zabrania się: 

 eksponowania na odzieży symboli narkomańskich, propagujących alkohol                           
i używki, antypaństwowych i antynarodowych oraz o wymowie rasistowskiej, 
nazistowskiej i komunistycznej, 

 eksponowania odkrytych części ciała  (brzuch, biodra, ramiona, dekolt, nogi), 

3) w czasie uroczystości szkolnych każdy uczeń zobowiązany jest nosić strój            
okolicznościowy, czyli białą bluzkę lub koszulę, ciemną spódnicę lub spodnie; 

4) na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy: obuwie sportowe, 
spodenki, koszulka sportowa lub dres. Po zajęciach wymagana jest zmiana stroju 
sportowego na uczniowski; 

5) uczeń zobowiązany jest dbać o higienę osobistą, schludny wygląd, estetyczną fryzurę, 
czystą odzież i obuwie obowiązujące na terenie szkoły; 

6) wykaz stałych uroczystości i wydarzeń z życia szkoły, podczas których obowiązuje 
strój galowy: 

a) rozpoczęcie roku szkolnego, 

b) pasowanie na ucznia, 

c) Dzień Edukacji Narodowej, 

d) Święto Niepodległości, 

e) spotkania wigilijne, 

f) próbne i właściwe sprawdziany i egzaminy, 

g) Święto Konstytucji 3 Maja, 

h) zakończenie roku szkolnego, 

i)  inne ogłoszone przez dyrektora. 

7 Zakres odpowiedzialności uczniowskiej: 
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1) w celu kształtowania odpowiedzialności za wspólne dobro oraz zasad społecznego 
współżycia społeczności szkolnej ustala się: 

a) dyżury klasowe: 

 dyżurny pomaga w przygotowaniu pomocy dydaktycznych, 

 przygotowuje tablicę, 

 porządkuje korytarz po wejściu uczniów do sali, 

 wietrzy salę lekcyjną, 

 informuje nauczyciela o zniszczeniach i uszkodzeniach sprzętu  szkolnego  
w tym rysunkach na ławkach, ścianach itp., 

 nadzoruje ustawianie krzeseł na ławki po ostatniej lekcji w danej sali, 

b) praca dyżurnych klasowych nadzorowana jest przez wychowawców, 

c) za naruszenie zasad współżycia społecznego, a w szczególności: 

 naruszenie nietykalności cielesnej, 

 naruszenie godności osobistej, 

 brutalności, wulgarności, chuligaństwa i chamstwa, 

 uleganie nałogom, 

 niszczenie mienia, 

 naruszanie zapisów regulaminu szkoły 

      uczeń ponosi karę nałożoną bezpośrednio przez nauczyciela i odpowiedzialność   
przewidzianą w statucie, 

d) uczeń i jego rodzice zobowiązani są do naprawienia szkód powstałych z winy                                                             
ucznia.  Usunięcie zniszczeń musi nastąpić w ciągu 2 tygodni od wyrządzenia 
szkody. 

8 Zasady usprawiedliwiania nieobecności: 

1) rodzice ucznia mają obowiązek pisemnego usprawiedliwienia nieobecności dziecka                    
na  zajęciach szkolnych w terminie 7 dni od zakończenia nieobecności; 

2) usprawiedliwianie przez rodziców nieobecności dziecka w szkole:                              

a) zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić na pisemny lub ustny wniosek rodziców, 

b) zwolnienia ucznia z lekcji dokonuje wychowawca klasy, dyrektor lub wicedyrektor 
szkoły. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może  być zwolniony  z danej lekcji przez 
nauczyciela prowadzącego lub pedagoga, który dokonuje stosownej adnotacji                       
w dzienniku i na piśmie od rodzica i przekazuje  je wychowawcy  klasy, 

c) wychowawca klasy w porozumieniu z innym nauczycielem usprawiedliwia 
nieobecność na części lub wszystkich lekcjach w danym dniu, jeżeli uczniowie 
uczestniczą w innych zajęciach szkolnych (wycieczki, zawody, konkursy), 

d) uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego mają obowiązek przebywać                
w  miejscu, w którym pozostała część klasy odbywa zajęcia. Jeśli wychowanie 
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fizyczne jest pierwszą lub ostatnią lekcją rodzic może złożyć pisemne 
oświadczenie, że wyraża  zgodę na pobyt w czasie tych lekcji w domu; 

3) nauczyciel prowadzący obowiązkowe zajęcia edukacyjne ma obowiązek sprawdzania 
obecności i dokonywania stosownych zapisów w dzienniku lekcyjnym, stosując znaki: 

a) „ .”   - uczeń obecny, 

b) „ - ”   - uczeń nieobecny, 

c) „s”  - uczeń spóźniony, 

d) „z”  - uczeń zwolniony z zajęć, 

e) „ns” - nieobecność usprawiedliwiona, uczeń zwolniony na potrzeby szkoły; 
uczeń jest  obecny w szkole i bierze udział w innych zajęciach szkolnych 
(konkurs), wycieczce lub uczeń reprezentował szkołę w zawodach 
sportowych; 

4) usprawiedliwiania nieobecności dokonują nauczyciele przedmiotów oraz 
wychowawca klasy, stosując jedno  z oznaczeń: 

a) „u” - nieobecność usprawiedliwiona, 

b) „su” – spóźnienie usprawiedliwione; 

5) wychowawca klasy zbiera i przechowuje przez okres całego roku szkolnego (do 31 
sierpnia) dokumenty, które były podstawą usprawiedliwienia nieobecności 
(usprawiedliwienia rodziców, zaświadczenia lekarskie, itp.); 

6) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności należy postępować zgodnie                             
ze statutem i  zasadami wewnątrzszkolnego oceniania; 

7) kontrolę i sposób dokumentowania obecności na zajęciach dodatkowych, nauczyciele 
prowadzą zgodnie z instrukcją w dziennikach zajęć dodatkowych. 

Rozdział VI  (uchylony) 

§ 41 (uchylony) 

§ 41a (uchylony) 

Rozdział VII  ZASADY OCENIANIA,  PROMOWANIA                                           

I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW 

§ 42  

  Zasady ogólne 

1 Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 
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2 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 
do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  
oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 
nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 
nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2a Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia, 
przekazywanie uczniowi informacji odnoszących się do uzyskiwanych przez niego 
efektów oraz wskazywanie kierunku dalszej pracy. 

3 Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych  
w szczegółowych zasadach oceniania wewnątrzszkolnego. 

3a Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu  
oraz o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji  
o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach  
w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

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

3b Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

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

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

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

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
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7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  
i trudnościach w nauce, zachowaniu ucznia oraz o szczególnych osiągnięciach  
i uzdolnieniach ucznia. 

4 Nauczyciele na początku roku szkolnego (we wrześniu) informują uczniów                                
oraz ich rodziców o: 

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

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

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

5   Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego (we wrześniu) informuje 
uczniów oraz ich rodziców o:  

1) warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

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

3) (uchylony) 

5a Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę  
z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania 
wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na 
nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami  
i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.  

6 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki,                        
muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany 
przez ucznia  w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,  
a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia  
w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 
kultury fizycznej. 

7 Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, edukacji 
informatycznej lub informatyki  na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 
opinii. 
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8 Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 
edukacji informatycznej lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 
oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się „ zwolniony” albo „zwolniona”. 

9 Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

10 Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 

11 Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne 
oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione do wglądu uczniowi 
bądź jego rodzicom. 

11a Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 
klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 43, egzaminu poprawkowego, o którym mowa  
w § 45, zastrzeżeń, o których mowa w § 44, oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 
ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

12 Nauczyciel pisemne prace uczniów przechowuje przez 1 rok. 

13 (uchylony) 

14 (uchylony) 

14a   Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach  
edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia: 

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

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

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

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

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

14b Opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  
o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż 
po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły 
podstawowej. 

14c  (uchylony)  

14d (uchylony) 
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14e Dyrektor 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. 

15 Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – 
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 
edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  
z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

16 W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 15, posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego 
języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

17 W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”                                
albo „ zwolniona”. 

18 Rok szkolny dzieli się na dwa semestry i uczniowie podlegają:  

1) klasyfikacji śródrocznej – styczeń; 

2) klasyfikacji rocznej – czerwiec; 

3) klasyfikacji końcowej – czerwiec, w klasie programowo najwyższej. 

19 Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej przeprowadza się co najmniej                                 
na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym semestrze. 

20 Na 7 dni przed klasyfikacyjnym (śródrocznym, rocznym) zebraniem rady pedagogicznej 
nauczyciele informują ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie 
klasyfikacyjnej (śródrocznej, rocznej) z zajęć edukacyjnych  oraz z zachowania. 

21 Na 1 miesiąc przed klasyfikacyjnym (śródrocznym, rocznym) zebraniem rady 
pedagogicznej wychowawca klasy informuje w formie pisemnej rodziców  ucznia  
o przewidywanej negatywnej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz nagannej 
ocenie z zachowania. 

22 Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, śródroczną                        
i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 
innych nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

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

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

25 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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26 Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 29. 

27 Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona                
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 29 i § 45 ust. 1. 

28 Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 
ostateczna z zastrzeżeniem ust. 29. 

29 Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenie do dyrektora, 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. 
Zastrzeżenia umotywowane i pisemne mogą być zgłoszone nie później niż w terminie  
2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

30 Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni i postanawia: 

1) oddalić odwołanie, podając uzasadnienie; 

2) podjąć działania zgodnie z przepisami prawa. 

O złożonym odwołaniu oraz podjętej decyzji dyrektor informuje radę pedagogiczną. 

31 Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

32 Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 
dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 
psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

33 Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

34 (uchylony) 
34a Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję  

do klasy programowo wyższej. 

34b W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia  
w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić 
o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III, na wniosek wychowawcy oddziału  
po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu 
opinii wychowawcy oddziału. 

34c  Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo  
na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada 
pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo 
wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju  
i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 
przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 
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35 Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,                            
jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 
nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.                               

35a  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 
ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 
szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

36 Począwszy od klasy IV 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, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej                   
z wyróżnieniem.   

37 Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę,                     
do średniej ocen, o której mowa w ust. 36  wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych 
zajęć. 

38 Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego 
ucznia,   w porozumieniu z rodzicami. 

38a Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie 
w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje  
ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach 
systemu wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym 
treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być 
promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

39 Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim                    
oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych  otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 
celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.  

40 Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 35, nie otrzymuje promocji                        
do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 45 ust. 9. 

41 Uczeń kończy szkołę podstawową: 

1) jeżeli 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 niedostatecznej; 

2) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu w klasie ósmej z zastrzeżeniem  
ust. 44, 45, 46. 

42 Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej  
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz  
co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

43 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. 
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44 Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
nie przystępują do sprawdzianu. 

45 Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej                                
z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców pozytywnie 
zaopiniowany przez dyrektora. 

46 W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 
przystąpienie do sprawdzianu w dodatkowym terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, 
dyrektor komisji okręgowej na udokumentowany wniosek dyrektora może  
zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.  
 

§ 43 

  Egzamin klasyfikacyjny 

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 wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności 
lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 
klasyfikacyjny. 

3a Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego regulują odrębne przepisy. 

4 (uchylony) 

5 (uchylony) 

6 (uchylony)  

7 (uchylony) 

8 (uchylony) 

9 (uchylony) 

10 (uchylony) 

11 (uchylony) 

12 (uchylony) 

13 (uchylony) 

14 (uchylony) 

15 (uchylony) 

16 Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez dyrektora. 
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17 Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem  
§ 45 ust. 1. 

 
§ 44 

  Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 

1 Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają,  
że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych 
ocen. 

1a Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, 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. 

2 W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych                             
lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 
prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor 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 – ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;  
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

2a Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, 
zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma 
przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3 Termin ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania oraz przeprowadzenia 
sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, nie 
później jednak niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

3a Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach. 

4 (uchylony) 

5 (uchylony) 

6 Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego, z zastrzeżeniem § 45 ust. 1. 

7 (uchylony) 

8  (uchylony) 

9 Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 
mowa w ust. 1 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 
terminie wyznaczonym przez dyrektora. 
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10 Przepisy ust. 1-6 stosuje się także w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin  
do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 
poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 6, 
jest ostateczna. 

 
§ 45 

  Egzamin poprawkowy 

1 Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
uzyskał z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ocenę niedostateczną, 
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 technicznych, informatyki, zajęć 
komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim 
formę zadań praktycznych. 

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

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

4a Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego regulują odrębne przepisy. 

5 (uchylony) 

6 (uchylony) 

7 (uchylony) 

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

8a Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 
ostateczna, z zastrzeżeniem § 44 ust. 1. 

9 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. 

 

§ 46 (uchylony) 
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§ 46a  

  Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 

 

1 Sprawdzian jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia  
te wymagania. 

2 Zasady przeprowadzania sprawdzianu regulują odrębne przepisy.  
 

§ 47 (uchylony) 

§§   44 88   (( uu cc hh yy ll oo nn yy ))   

§§   44 99   (( uu cc hh yy ll oo nn yy ))   

  

§ 50 

  Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego 

  w klasach I-III Szkoły Podstawowej 

1 Ocenianie obejmuje następujące obszary aktywności ucznia: 

1) prace pisemne; 

2) prace domowe; 

3) wypowiedzi ustne; 

4) zadania i ćwiczenia wykonywane podczas zajęć; 

5) prace plastyczne i techniczne; 

6) aktywność podczas zajęć; 

7) praca w grupie: indywidualna lub praca całego zespołu. 

2 Bieżąca ocena pracy ucznia ma formę cyfrową: 6, 5, 4, 3, 2, 1; dopuszcza się stosowanie 
znaku +, -. 

3 Ustala się ogólne kryteria ocen bieżących wyrażanych w formie cyfrowej: 

1) Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który: 

a) prezentuje wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres wymagań określonych                                
w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania w obrębie omawianych 
zagadnień, 

b) wykonuje (rozwiązuje) zadania wykraczające poza zakres wymagań określonych                            
w realizowanym programie nauczania w obrębie omawianych zagadnień, wnosi 
do pracy własne pomysły, 

c) z własnej inicjatywy gromadzi materiały, które wykorzystuje podczas pracy 
lekcyjnej lub pozalekcyjnej, korzysta z dodatkowych źródeł informacji, 

d) odnosi sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

2) Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który: 
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a) prezentuje pełny zakres wiedzy lub umiejętności określony programem nauczania  
w obrębie omawianych zagadnień, 

b) potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów  
w różnych sytuacjach, 

c) aktywnie uczestniczy w zajęciach, 

d) samodzielnie wykonuje dodatkowe zadania, 

e) bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

3) Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który: 

a) prezentuje podstawowe wiadomości lub umiejętności określone                                       
w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania w obrębie omawianych 
zagadnień, 

b) z niewielką pomocą nauczyciela wykonuje (rozwiązuje) zadania o określonym 
stopniu trudności. 

4) Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który: 

a) prezentuje elementy wiadomości lub umiejętności określone w podstawie 
programowej   w obrębie omawianych zagadnień, 

b) z pomocą nauczyciela wykonuje (rozwiązuje) typowe zadania teoretyczne                     
lub praktyczne. 

5) Stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który: 

a) prezentuje wycinkową wiedzę lub umiejętności w obrębie omawianych 
zagadnień, 

b) przy znacznej pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste zadania praktyczne                            
lub teoretyczne, 

c) nie doprowadza do końca rozpoczętej pracy. 

6) Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który: 

a) ma bardzo duże braki w zakresie wiedzy określonej podstawą programową                     
w obrębie omawianych zagadnień, 

b) nie rozumie prostych poleceń, nawet przy pomocy nauczyciela nie radzi sobie                                     
z wykonywaniem prostych zadań teoretycznych lub praktycznych, 

c) nie podejmuje prób wykonywania zadań.  

4 Oceny z punktowanych  prac pisemnych wyrażone będą w następującej skali: 

1) stopień bardzo dobry (5)  - 100% - 90% 

2) stopień dobry (4)   - 89% - 70% 

3) stopień dostateczny (3)  - 69% - 50% 

4) stopień dopuszczający (2)  - 49% - 30% 

5) stopień niedostateczny (1)      - 29% - 0% 
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5 W przypadku dyktanda zawierającego wyłącznie opanowany materiał ortograficzny 
ustala się następujące zasady oceniania: 

1 bardzo dobry (5)  - praca bezbłędna 

2 dobry (4)                            - 1 lub 2 błędy ortograficzne 

3 dostateczny (3)              - 3 lub 4 błędy ortograficzne 

4 dopuszczający (2)  - 5 lub 6 błędów ortograficznych 

5 niedostateczny (1)                    - 7 i więcej błędów ortograficznych 

6 Wymagania na ocenę celującą w przypadku prac pisemnych określa każdorazowo 
nauczyciel uczący w danej klasie. 

7 Nauczyciel w relacji z uczniem uzasadnia ocenę jego pracy, dostarcza mu informacji                              
na temat tego, co opanował dobrze, nad czym powinien popracować. 

8 Poszczególni nauczyciele samodzielnie określają formy przekazania uczniowi informacji o 
jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się.  

9 Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) o efektach pracy ich dzieci 

1) w ramach kontaktów bezpośrednich: 

a) zebrań ogólnoszkolnych, 

b) zebrań klasowych, 

c) rozmów indywidualnych, 

2) w ramach kontaktów pośrednich: 

a) rozmów telefonicznych, 

b) korespondencji pisemnej. 

10 Poszczególni nauczyciele samodzielnie określają formy i częstotliwość kontaktów                      
z rodzicami w zależności od postępów i osiągnięć konkretnego ucznia. 

11 Sprawdziany wiedzy w formie kart pracy, konkursów, prac twórczych lub testów                        
mogą być przeprowadzane w wymiarze nie więcej niż jeden dziennie. 

12 Uczeń otrzymuje do wglądu sprawdzone i zaopatrzone w komentarz nauczyciela 
kontrolne prace pisemne w ciągu pięciu dni od dnia napisania i zwraca je nauczycielowi, 
który przechowuje tę pracę przez jeden rok. 

13 Uczeń ma możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu w ciągu siedmiu dni od daty 
poinformowania go o ocenie.  

14 Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych                        
z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia                        
oraz ustaleniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych                               
i śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

15 Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych                 
z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem 
indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie 
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odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym semestrze lub roku szkolnym                       
oraz ustaleniu oceny opisowej z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

16 Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest oceną opisową, 
polegającą na określeniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie: 

1) edukacji polonistycznej; 

2) języka obcego nowożytnego;  

3) edukacji muzycznej; 

4) edukacji plastycznej; 

5) edukacji społecznej; 

6) edukacji przyrodniczej; 

7) edukacji matematycznej; 

8) edukacji informatycznej; 

9) edukacji technicznej; 

10) wychowania fizycznego. 

17 Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia 
informacje o poziomie i postępach w opanowaniu przez ucznia wiadomości  
i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego dla I etapu edukacyjnego.  

18 Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych                   
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym  są ocenami opisowymi.  

19 Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z religii/etyki ustala się w stopniach według 
następującej skali: 

1) stopień celujący – 6; 

2) stopień bardzo dobry – 5; 

3) stopień dobry -4; 

4) stopień dostateczny – 3; 

5) stopień dopuszczający – 2; 

6) stopień niedostateczny – 1. 

20 Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia jest oceną opisową.  

21 Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia: 

1) zachowanie ucznia w grupie: 

a) pomoc innym, uczynność, 

b) umiejętność współpracy w grupie, 

c) dokonywanie samooceny postępowania, 

d) opanowanie negatywnych reakcji, 
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e) stosowanie zwrotów grzecznościowych, 

f) poszanowanie godności innych 

g) umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych; 

2) zachowanie ucznia podczas zajęć edukacyjnych: 

a) punktualność, 

b) posiadanie potrzebnych przyborów, 

c) utrzymywanie porządku w miejscu pracy, 

d) aktywność i systematyczność, 

e) samodzielność, 

f) obowiązkowość. 

W przypadku oceniania obowiązkowości ucznia w zakresie realizacji zadań domowych 
nauczyciel może wspomagać się bieżącymi ocenami cyfrowymi: 6, 5, 4, 3, 2, 1 według 
zasad określonych w danej klasie. 

3) Zachowanie ucznia w szkole i poza szkołą: 

a) zdyscyplinowanie, 

b) zmiana obuwia, 

c) noszenie stroju galowego, 

d) dbałość o zdrowie i higienę osobistą, 

e) aktywny udział w życiu szkoły, 

f) wykazywanie własnej inicjatywy, 

g) przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się w szkole i poza szkołą. 

22 Wyróżnienie (dyplom lub nagrodę rzeczową) za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze 
w danym okresie lub roku szkolnym otrzymuje uczeń, który:  

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania; 

2) biegle posługiwał  się zdobytymi wiadomościami; 

3) samodzielnie rozwiązywał  problemy teoretyczne i praktyczne; 

4) aktywnie uczestniczył w zajęciach; 

5) wykazywał się własną inicjatywą; 

6) przejawiał pozytywną postawę do nauki; 

7) wykazywał się obowiązkowością i odpowiedzialnością; 

8) przestrzegał zasad współżycia w grupie; 

9) przestrzegał dyscypliny oraz dbał o bezpieczeństwo własne i kolegów; 

10) odznaczał się wysoką kulturą osobistą; 

11) godnie reprezentował szkołę na jej terenie i poza nim. 
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§ 51 

  Zasady oceniania wewnątrzszkolnego 

  w klasach IV - VIII szkoły podstawowej  

  Informacje ogólne 

1 Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  ustala się 
według skali: 

1) z zajęć edukacyjnych według skali procentowo – cyfrowej w formach przyjętych 
przez szkołę; 

2) z zachowania według skali słownej i punktowej. 

 

2 Oceny bieżące, oceny śródroczne i roczne ustala się według poniższej skali. 

 

3 Ocenę śródroczną wystawia się na podstawie ocen bieżących, a roczną na podstawie 
oceny śródrocznej i ocen bieżących z II–go semestru. Ustala ją nauczyciel danego 
przedmiotu i nie może być ona uchylona decyzją administracyjną.  

4 Oceny bieżące wyraża się cyframi, dopuszcza się „+” lub  „-”. 

5 Oceny z prac pisemnych wyrażone będą w następującej skali (stosowanie skali wynikać 
będzie ze specyfiki zajęć edukacyjnych): 

1) stopień bardzo dobry  - 90% - 100%; 

2) stopień dobry    - 70% - 89%; 

3) stopień dostateczny   - 50% - 69%; 

4) stopień dopuszczający  - 30% - 49%; 

5) stopień niedostateczny  - 0% - 29%. 

6 Wymagania na ocenę celującą ustala każdorazowo nauczyciel przedmiotu. 

7 Oceny z przedmiotu wystawia nauczyciel uczący przedmiotu. 

8 Ocenę zachowania śródroczną i roczną, ustala się według skali: 

 

słownie cyfrowo skrót 

stopień niedostateczny 1 ndst 

stopień dopuszczający 2 dop 

stopień dostateczny 3 dst 

stopień dobry 4 db 

stopień bardzo dobry 5 bdb 

stopień celujący 6 cel 
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Słownie skrót 

Wzorowe wz 

bardzo dobre bdb 

Dobre db 

Poprawne pop 

Nieodpowiednie ndp 

Naganne ng 

 

9 Przyjęte zostały następujące ogólne kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne 
stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej: 

1) S t o p i e ń   c e l u j ą c y   otrzymuje uczeń, który: 

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 
przedmiotu w danej klasie, 

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych lub praktycznych, 

d) proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza 
program nauczania tej klasy, 

e) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 
sportowych i innych, kwalifikując się do finału na szczeblu rejonowym, 
wojewódzkim lub krajowym, 

f) posiada samodzielny stosunek do określonych zagadnień, potrafi uzasadnić 
swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem nabytej 
wiedzy; 

2) S t o p i e ń   b a r d z o   d o b r y  otrzymuje uczeń, który: 

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

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

c) umie wyciągać poprawne wnioski, stawiać hipotezy i je weryfikować, 

d) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań                                  
i problemów w nowych sytuacjach; 

3) S t o p i e ń   d o b r y   otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował program nauczania w stopniu zadawalającym, 

b) poprawnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności, 
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c) rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne                              
lub praktyczne, 

d) aktywnie uczestniczy w zajęciach, 

e) systematycznie prowadzi notatki i odrabia prace domowe; 

4) S t o p i e ń   d o s t a t e c z n y   otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem 
nauczania w danej klasie pozwalające mu na zrozumienie najważniejszych 
zagadnień, 

b) stosuje w ograniczonym stopniu nabyte umiejętności do rozwiązywania prostych 
i typowych problemów, 

c) rozwiązuje (wykonuje) pod kierunkiem nauczyciela typowe zadania teoretyczne 
lub praktyczne o średnim stopniu trudności; 

5) S t o p i e ń    d o p u  s  z c z a j ą c y   otrzymuje uczeń, który: 

a) ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności określonych 
programem nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekraczają  możliwości 
uzyskania wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

b) stosuje podstawowe umiejętności w sytuacjach typowych, 

c) jest bierny na lekcjach, ale wykazuje chęci do pracy i przy pomocy nauczyciela 
jest w stanie wykonać proste polecenia, 

d) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim 
stopniu trudności za pomocą nauczyciela; 

6) S t o p i e ń   n i e d o s t a t e c z n y  otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową  
nauczania przedmiotu w danej klasie, 

b) ma braki w wiadomościach uniemożliwiające dalsze zdobywanie wiedzy                        
z tego przedmiotu, 

c) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim  (elementarnym) 
stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela, 

d) nie skorzystał z różnych form pomocy proponowanej przez nauczyciela. 

10 Ustalając ocenę z wychowania fizycznego, muzyki, zajęć artystycznych, plastyki                                 
i zajęć technicznych, w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia.  

11 Ocenami cząstkowymi oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: 

1) odpowiedź ustna: 

a) odpowiedzi ustne na zadane przez nauczyciela pytanie, 

b) samodzielne rozwiązywanie postawionych przed uczniem problemów związanych                          
z realizacją materiału programowego, 

c) wypowiedzi ucznia wynikające z jego własnej inicjatywy; 

2) testy obejmujące treści zrealizowane i utrwalone; 
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3) kartkówki obejmujące krótkie partie materiału (maksymalnie 3 lekcje); 

4) sprawdzian pisemny, który obejmuje materiał z całego działu lub dużej jego części; 

5) ocena pracy w grupie, którą otrzymuje cały zespół lub indywidualny uczeń; 

6) aktywność na zajęciach lekcyjnych; 

7) zadania domowe; 

8) praca dodatkowa – referaty i opracowania dotyczące materiału wychodzącego poza 
podstawy programowe, projekty, wykonanie pomocy naukowych. 

11a  Nauczyciel w relacji z uczniem uzasadnia ocenę jego pracy, dostarcza mu informacji                              
na temat tego, co opanował dobrze, nad czym powinien popracować. 

11b Poszczególni nauczyciele samodzielnie określają formy przekazania uczniowi informacji 
o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się.  

12 Ogólne zasady wewnątrzszkolnego oceniania przedstawiają uczniom wychowawcy klas                 
na pierwszym spotkaniu. 

13 Szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne 
opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów, uwzględniając i przestrzegając 
powyższych ustaleń. 

14 Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów są przedstawiane uczniom przez 
nauczycieli na początku roku szkolnego. 

15 Wymagania te zostają zapisane przez uczniów w zeszytach przedmiotowych                                   
i parafowane przez rodziców. 

16 Uwzględniając zasadę higieny pracy umysłowej, której celem jest stworzenie warunków 
do przyswajania wiedzy bez przeciążenia umysłu ucznia, ustalone zostały następujące 
zasady kontroli wiadomości i umiejętności: 

1) ustne sprawdzanie wiadomości: 

a) bieżący materiał (kilka lekcji), 

b) powtórzenie większych partii materiału z zapowiedzianym wyprzedzeniem                               
1 tygodnia; 

2) pisemne sprawdzanie wiadomości: 

a) sprawdziany obejmujące większe partie materiału zapowiedziane                                           
z wyprzedzeniem 1 tygodnia, 

b) sprawdziany kilkunastominutowe (kartkówki) z ostatnich trzech lekcji                           
bez uprzedniego zapowiedzenia, 

c) w tygodniu mogą odbywać się najwyżej trzy prace klasowe lub testy przy czym nie 
więcej niż jedna dziennie, 

d) termin zwrotu ocenionych testów i kartkówek nie może być dłuższy niż jeden 
tydzień, sprawdzianów i prac klasowych – dwa tygodnie. 

17 Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego powinno                   
być rytmiczne i zaplanowane w czasie. 



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. SYNÓW PUŁKU  W SIENNICY RÓŻANEJ 
 

68 
 

18 Ustala się następującą ilość ocen dla zajęć realizowanych w wymiarze tygodniowym: 

1) jedna godzina tygodniowo  - minimum 3 oceny; 

2) dwie godziny tygodniowo  - minimum 5 ocen; 

3) trzy godziny tygodniowo   - minimum 6 ocen; 

4) cztery i więcej godzin tygodniowo - minimum 9 ocen. 

19 Ocena z zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę nie może być uchylona                       
ani zmieniona decyzją administracyjną. 

20 Ocena z zachowania ucznia musi zawierać elementy samooceny, oceny zespołu 
klasowego, ocenę wychowawcy.  

21 Wychowawca ma decydujący głos w sprawie ostatecznie wystawionej oceny                               
z zachowania. 

22 Materiał do oceny z zachowania ucznia gromadzi wychowawca w sposób systematyczny, 
dokumentując go w dzienniku wspólnie z członkami rady pedagogicznej. 

23 W styczniu (I semestr) i czerwcu (II semestr) na godzinie wychowawczej uczniowie 
dokonują samooceny jak i oceniani są przez zespół klasowy. 

24 Przy wystawianiu oceny z zachowania wychowawca może uwzględnić uwarunkowania 
środowiska, w którym żyje uczeń, cechy osobowościowe typowe dla okresu rozwoju oraz 
przede wszystkim zmiany w postępowaniu i zachowaniu ucznia pod wpływem wcześniej 
czynionych uwag i przekazywanych informacji. 

25 Powiadomienie ucznia o ocenie z zachowania powinno mieć miejsce na tydzień przed 
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

26 O grożącej ocenie nagannej uczeń i jego rodzice  informowani  są na miesiąc przed jej 
wystawieniem. 

27 W przypadku wejścia w konflikt z prawem, poważnego naruszenia regulaminu termin ten 
nie musi być dotrzymany. 

28 Szkoła informuje rodziców o efektach pracy ich dzieci w kontaktach bezpośrednich                         
i pośrednich. 

29 W ramach kontaktów bezpośrednich organizowane są: 

1) zebrania ogólnoszkolne; 

2) zebrania klasowe; 

3) rozmowy indywidualne nauczyciela (wychowawcy); 

4) zapowiedziana wizyta w domu ucznia; 

5) konsultacje nauczycieli (wychowawców). 

30 W ramach kontaktów pośrednich nauczyciel (wychowawca): 

1) przeprowadza rozmowy telefoniczne; 

2) prowadzi korespondencję listową;  

3) udostępnia rodzicom do wglądu i podpisu prace pisemne ich dzieci. 
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31 Poszczególni nauczyciele samodzielnie określają formy i częstotliwość kontaktów                        
z rodzicami w zależności od postępów i osiągnięć szkolnych konkretnego ucznia. 

32 Rodzice są informowani o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz nagannej 
ocenie z zachowania przez wychowawcę klasy w formie pisemnej.  

33 Nauczyciel informuje uczniów w terminie zgodnym ze statutem szkoły o przewidywanej 
ocenie śródrocznej lub rocznej (jeden tydzień przed radą klasyfikacyjną). 

 

§ 52 

1 Śródroczne, roczne i bieżące ocenianie z zachowania odbywa się w skali słownej                             
i punktowej zgodnie z „Regulaminem punktowego oceniania uczniów z zachowania”.                      

1a Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 
podstawowe obszary: 

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 Wychowawca klasy zobowiązany jest do dwukrotnego oceniania zachowania ucznia                     
w ciągu roku szkolnego. Ocena roczna uwzględnia ocenę z I semestru.  

3 Oceny z zachowania w klasach IV - VIII szkoły podstawowej wystawiane są na podstawie 
punktowej skali ocen. 

4 Uczeń ma prawo do poznania liczby swoich punktów w połowie każdego semestru.                        
Na tydzień przed terminem wystawiania oceny z zachowania wychowawca informuje 
ucznia o liczbie punktów i proponowanej ocenie.  

5 Podstawą do obliczenia punktów są następujące dokumenty:  

1) e-dziennik lekcyjny; 

2) klasowy zeszyt wychowawczy.  

6 (uchylony) 

7 Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące zachowania ucznia nauczyciele i pracownicy 
szkoły są zobowiązani odnotować w klasowym zeszycie wychowawczym, e-dzienniku lub 
zgłosić osobiście wychowawcy. Należy robić to systematycznie, od razu po zdarzeniu  
i zgodnie z tabelami punktacji. Dopuszcza się pełną formę zapisu uwagi lub wersję 
skróconą. Osoba wpisująca uwagę może również posługiwać się numerem, pod którym 
dane zachowanie umieszczone jest w tabeli.  

8 Zapisy muszą być datowane oraz podpisane imieniem i nazwiskiem osoby odnotowującej.  
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9 Uczeń ma prawo do wglądu w zapisy na jego temat, ale jedynie w obecności nauczyciela. 
Takie prawo posiadają również rodzice ucznia.  

10 W szczególnych przypadkach nieobjętych tabelami nauczyciel po konsultacji z zespołem 
klasowym może przyznać lub ująć punkty, dokonując odpowiedniego wpisu do zeszytu 
uwag lub e-dziennika.  

11 W szczególnych sytuacjach zachowania ucznia (dobrych), wychowawca może ustalić 
ocenę roczną (śródroczną), korzystając z tzw. „puli punktów wychowawcy”. Pula, którą 
może maksymalnie przyznać wychowawca uczniowi wynosi +30 punktów w ciągu 
jednego semestru. 

12 Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca po zsumowaniu wszystkich 
punktów uzyskanych w semestrze oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej 
klasy oraz ocenianego ucznia.  

13 Uczeń może pozyskiwać punkty (tabela 1/punkty na „+”) lub je tracić (tabela 2/punkty                 
na „-”).  

14 Uczeń może otrzymać punkty (dodatnie, ujemne) za inne elementy nieuwzględnione                         
w niniejszym wykazie .  

15 W szczególnych przypadkach, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem,                                        
rada pedagogiczna może zmienić ocenę ucznia w głosowaniu jawnym. 

 

§ 53 

  Regulamin punktowego oceniania uczniów z zachowania  w szkole podstawowej 

1 Semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej 
skali punktowej:  

1) wzorowe – powyżej 200 pkt.; 

2) bardzo dobre – 151 – 200 pkt.; 

3) dobre – 101 – 150pkt.; 

4) poprawne – 81 – 100 pkt.; 

5) nieodpowiednie – 50 – 80 pkt.; 

6) naganne – poniżej 50 pkt. 

       Na początku I i II semestru uczeń otrzymuje 100 pkt. Punkty zebrane w obu semestrach 
sumują się. 

2 Zachowania wzorowego nie może otrzymać osoba, która uzyskała 40 punktów ujemnych                      
w ciągu jednego semestru mimo zdobytych punktów dodatnich.  

3 Uczeń wyróżniający się osiągnięciami i wzorową postawą może otrzymać pochwałę 
dyrektora. W przypadkach rażących naruszeń zasad życia szkolnego dyrektor może 
udzielić uczniowi upomnienia lub nagany.  
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TABELA 1 – ZACHOWANIA POZYTYWNE ( punkty dodatnie) 

LP ZA CO OCENIAMY LICZBA 

PUNKTÓW 

KTO PRZYZNAJE 

I. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA  

1. Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym (jednorazowo)  50  Opiekun SU  

2. Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie uczniowskim (jednorazowo)  50  Opiekun SU  

3. Pomoc koleżeńska w nauce (udokumentowana przez nauczyciela,  

wychowawcę, pedagoga, opiekuna wolontariatu)  

a) Opieka ciągła w semestrze 

50  Wychowawca klasy  

b) pomoc jednorazowa 5 Wychowawca klasy 

4. Wzorowe wywiązywanie się z przyjętych na siebie zobowiązań (jednorazowo)  10  Wychowawca, nauczyciel  

5. Wzorowa frekwencja (raz w okresie rozliczeniowym)  

6. a) 0 godz. opuszczonych  50  Wychowawca  

b) Brak godzin nieusprawiedliwionych  10  Wychowawca  

c) Punktualność (brak zaznaczonych w dzienniku spóźnień) ( raz w okresie 

rozliczeniowym)  

15  Wychowawca  

 

 

II. POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ  

1. Praca na rzecz klasy (po zajęciach) (każdorazowo)  

 

10  Wychowawca  

2. Praca na rzecz szkoły (po zajęciach) (każdorazowo)  

 

10   Nauczyciel, wychowawca  

3. Aktywny udział w akcjach charytatywnych i innych (każdorazowo)  10  Nauczyciel, wychowawca 

4. Wzorowe czytelnictwo (I-III miejsce w klasie) (raz w okresie rozliczeniowym)  10  Nauczyciel bibliotekarz  

5. Dbałość o samorozwój w szkole i poza szkołą (koła zainteresowań, warsztaty, zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, 

rozwijanie uzdolnień, ) (raz na okres rozliczeniowy za każde)  

 

10  Wychowawca po konsultacji z 

nauczycielami  

 

III. DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY  

1. Przygotowanie akademii i imprez szkolnych oraz udział w nich (każdorazowo)  30  Wychowawca, nauczyciel  

2. Udział w konkursach przedmiotowych (każdorazowo)  

 a) za udział i zajęcie miejsca punktowanego (1 - 3) w konkursie szkolnym  15 Nauczyciel przygotowujący ucznia do 

konkursu  

b) za udział w konkursie szkolnym  10  Nauczyciel przygotowujący ucznia do 

konkursu  

c) zajęcie miejsca punktowanego (1 - 6) w konkursie międzyszkolnym  20 Nauczyciel przygotowujący ucznia do 

konkursu  

d) za udział w konkursie międzyszkolnym  15 Nauczyciel przygotowujący ucznia do 

konkursu  

e) za udział w konkursie wojewódzkim, międzywojewódzkim i ogólnopolskim  25 Nauczyciel przygotowujący ucznia do 

konkursu  

f) Laureat w konkursie wojewódzkim, międzywojewódzkim lub ogólnopolskim  50  Nauczyciel przygotowujący ucznia do 

konkursu  

3. Reprezentowanie szkoły na forum w innego typu przedsięwzięciach np. (przeglądach muzycznych, festiwalach, zawodach sportowych itp.) (każdorazowo)  

 a) za udział  5  Wychowawca  

Nauczyciel przygotowujący ucznia  

b) za zajęcie miejsca punktowanego (1- 3)  10  Wychowawca  

Nauczyciel przygotowujący ucznia  

 IV. GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ  

1. Pochwała Dyrektora szkoły  30  Dyrektor  

2. Do dyspozycji wychowawcy 10-30 Wychowawca 

 V. OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM  

1. Koleżeńskie, kulturalne zachowanie w stosunku do innych uczniów (raz w okresie 

rozliczeniowym)  

 

10  Rada klasowa z wychowawcą 
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2. Kulturalne zachowanie w stosunku do pracowników szkoły (raz w okresie 

rozliczeniowym)  

10  Wychowawca  

 VI. INNE   

1. Widoczna poprawa zachowania ( 2 razy w semestrze ) 10 Wychowawca 

2. Brak uwag w ciągu miesiąca 10 Wychowawca 

3. Ocena zespołu klasowego 1 - 10 Zespół klasowy  

Wychowawca 

 

TABELA 2 – ZACHOWANIA NEGATYWNE ( punkty ujemne ) 

Lp. ZA CO OCENIAMY LICZBA  

PUNKTÓW 

KTO 

PRZYZNAJE 

I NIEWYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA 

1. Zakłócanie toku lekcji, naruszanie dyscypliny na lekcji i na przerwie  
(np. złe zachowanie, rozmowy, brak pracy na lekcji.) (każdorazowo)  

15 Nauczyciel 

 

2. Nieuzasadnione spóźnienie (każdorazowo)  1 Wychowawca 

3. Niszczenie podręczników i zeszytów (każdorazowo)  5 Nauczyciel 

4. Brak zeszytu, podręcznika lub przyborów szkolnych na lekcji (każdorazowo) 1 Nauczyciel 

5. Niewykonanie przyjętych na siebie zobowiązań (każdorazowo)  10 Wych/Nauczyciel 

6. Nieobecność nieusprawiedliwiona (za każdą nieuspr. godzinę)  3 Wychowawca 

7. Nie przynoszenie usprawiedliwienia w terminie (każdorazowo)  1 Wychowawca 

8. Ucieczki z wybranych lekcji (raz w okresie rozliczeniowym)  20 Wychowawca 

9. Korzystanie w czasie zajęć lekcyjnych z telefonów komórkowych bez zezwolenia nauczyciela 

(każdorazowo)  

50 Nauczyciel 

10. Korzystanie na lekcji z urządzeń elektronicznych tj. odtwarzaczy, aparatów, kamer itp. (każdorazowo)  50 Nauczyciel 

11. Brak ustalonego stroju szkolnego i galowego 5 Wychowawca 

II POSTĘPOWANIE NIEZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

1. Niszczenie mienia szkolnego i mienia innych uczniów (każdorazowo)  30 Wychowawca 

2. Kradzież, fałszerstwo (każdorazowo)  50 Wychowawca 

3. Brak obuwia zmiennego, zaśmiecanie otoczenia (każdorazowo)  10 Wych/Nauczyciel 

4. Nieprzestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w stołówce szkolnej (każdorazowo)  20 Wych/Nauczyciel 

III. BRAK DBAŁOŚCI O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY  

1. Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych  10 Wychowawca 

2. Brak poszanowania dla symboli narodowych i szkolnych: godła, sztandaru, tablic pamiątkowych, 
pomników  

10 Wychowawca 

IV. NIEZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I NARAŻANIE ZDROWIA WŁASNEGO ORAZ INNYCH OSÓB  

1. Agresywny stosunek do uczniów w szkole i poza szkołą (każdorazowo)  30 Wychowawca 

2. Zaczepki fizyczne (kopnięcie, popchnięcie, uderzenie) (każdorazowo)  20 Wychowawca 

3. Bójka (każdorazowo)  30 Wychowawca 

4. Pobicie z uszczerbkiem na zdrowiu (każdorazowo)  50 Wychowawca 

5. Wykroczenia np. wyłudzenia pieniędzy, palenie tytoniu, picie alkoholu lub stosowanie innych 

szkodliwych używek; udostępnianie wymienionych środków innym uczniom lub nakłanianie do ich 

spożycia, udział w grupach przestępczych. (każdorazowo)  

50 Wychowawca 

6. Opuszczanie na przerwie budynku/terenu szkoły/klasy w czasie lekcji bez zezwolenia (każdorazowo)  

 

10 Wychowawca 

V. NIEGODNE I NIEKULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ  
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1. Zaczepki słowne wobec pracowników szkoły i uczniów (wyśmiewanie, wyzwiska, przekleństwa, 
arogancja słowna, nieprzyzwoite gesty i pozy) (każdorazowo)  

30 Wychowawca 

2. Znęcanie się psychiczne (groźby, szantaż, nękanie) (każdorazowo)  10 Wychowawca 

3. Niekulturalne zachowanie się (śmiecenie, plucie, itp.) (każdorazowo)  5 Wychowawca 

4. Kłamstwo, oszustwo, nieuczciwość (ściąganie, podpowiadanie)(każ.)  25 Wychowawca 

5. Niewłaściwe zachowanie na wycieczkach i wyjściach poza szkołą (kino, teatr, wycieczki, basen) 
(każdorazowo)  

10 Wychowawca 

6. Niestosowny do sytuacji ubiór (np. ubiór zbyt odsłaniający ciało,  

nakrycia głowy, makijaż, farbowane włosy, pomalowane paznokcie, kolczyki i biżuteria rażąca i 
stwarzająca niebezpieczeństwo)(każdorazowo)  

10 Wychowawca 

7. Nagana od dyrektora szkoły (każdorazowo)  30 Dyrektor 

8. Upomnienie udzielone przez dyrektora szkoły (każdorazowo)  20 Dyrektor 

9. Upomnienie wychowawcy klasy (każdorazowo)  5 Wychowawca 

VI. NIEOKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM  

1. Lekceważenie poleceń nauczyciela (na lekcji i na przerwie) (każdorazowo)  10 Wych/Nauczyciel 

2. Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela lub pracownika szkolnego (każdorazowo)  25 Wychowawca 

 

§ 54 (uchylony) 

Rozdział VIII  NAGRODY I KARY 

§§ 55 55   

1 Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za dzielność i odwagę 
uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) pochwałę wychowawcy klasy; 

2) pochwałę dyrektora wobec uczniów i nauczycieli; 

3) list pochwalny do rodziców; 

4) dyplom uznania; 

5) nagrodę rzeczową; 

6) nominacje do nagrody dla „Wzorowego Ucznia”; 

7) nagrodę rzeczową dla „Wzorowego Ucznia”; 

8) świadectwo z biało – czerwonym paskiem; 

9) odnotowanie na świadectwie szkolnym znaczących osiągnięć w konkursach 
przedmiotowych i igrzyskach sportowych; 

10) stypendium naukowe określone szczegółowymi zasadami regulaminu. 

1a Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu 
nagrody w innej formie. 

2 Nagrody w formie dyplomu otrzymują wszyscy uczniowie z klas I – III. 

3 Nagrody otrzymują również uczniowie o wyróżniającej się frekwencji.  
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4 Wobec ucznia, który nie stosuje się do statutu szkoły, poleceń dyrektora i nauczycieli, 
lekceważy obowiązki szkolne, narusza zasady współżycia społecznego, mogą być 
zastosowane kary w postaci: 

1) upomnienia wychowawcy klasy; 

2) nagany wychowawcy klasy; 

3) upomnienia lub nagany dyrektora; 

4) zakazu uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych; 

5) zakazu reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

6) przeniesienia do równorzędnej klasy; 

7) przeniesienia do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty. 

5 Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej 
szkoły w przypadku gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na 
postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się gdy: 

1) notorycznie łamie on przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane                               
w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów; 

2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu                      
i życiu innych uczniów; 

3) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieży, wymuszeń, zastraszania. 

6 Od nałożonej przez wychowawcę kary uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu 
uczniowskiego mogą, w formie pisemnej odwołać się do dyrektora w terminie 2 dni  
od dnia uzyskania kary. 

7 Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły i przewodniczącym samorządu                                    
szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami 
rady pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia: 

1) oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie; 

2) odwołać karę; 

3) zawiesić warunkowo wykonanie kary. 

8 Od decyzji podjętej przez dyrektora przewiduje się możliwość odwołania                                
się do organu prowadzącego, organu nadzorującego, do sądu. 

9 Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor. 

10 Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec 
niego kary. 

11 (uchylony) 

12 W przypadku demoralizacji ucznia polegającej w szczególności na: 

1) naruszeniu zasad współżycia społecznego; 

2) popełnieniu czynu zabronionego; 

3) systematycznym uchylaniu się od obowiązku szkolnego; 
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4) używaniu alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia; 

5) włóczęgostwie; 

6) uprawianiu nierządu; 

7) udziału w grupach przestępczych 

     dyrektor powiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców oraz Wydział Prewencji Policji. 

12 Dyrektor zgłasza sprawę niepoprawnego zachowania ucznia do sądu lub na policję  
w przypadkach gdy: 

1) rodzice sprawcy odmawiają współpracy ze szkołą, nie stawiają się na wezwania 
wychowawcy i dyrektora; 

2) uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, w szczególności jeśli do szkoły 
trafiają informacje o innych przejawach demoralizacji; 

3) szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki wychowawcze, a ich zastosowanie 
nie przynosi żadnych rezultatów; 

4) dochodzi do szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa. 

 

§§ 55 55 aa   

1 Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec zastosowanej 
nagrody, gdy uznają, że jest nieadekwatna do uczniowskich osiągnięć. 

2 W celu rozpatrzenia wniosku dyrektor powołuje komisję w składzie: 

1) wychowawca klasy; 

2) pedagog szkolny; 

3) opiekun samorządu uczniowskiego; 

4) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

5) przedstawiciel rady rodziców. 

3 Komisja rozpatruje wniosek i podejmuje swoją decyzję poprzez głosowanie. Każda osoba 
z komisji posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma 
wychowawca klasy. 

4 O wyniku rozstrzygnięć wychowawca klasy powiadamia rodzica na piśmie, podpisanym 
przez wychowawcę i dyrektora. 

Rozdział IX  ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE 

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  

§ 55b 

1 Organizację oddziału przedszkolnego w danym roku szkolnym uwzględnia arkusz 
organizacyjny szkoły, o którym mowa w § 15 ust.2. 
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2 W oddziale przedszkolnym obowiązuje ramowy rozkład dnia, opracowany przez 
nauczyciela oddziału przedszkolnego, na podstawie ramowego rozkładu dnia ustalonego 
przez dyrektora z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Szczegółowy rozkład 
dnia podaje się do wiadomości rodziców dzieci. 

3 Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas przyprowadzania i odbierania dzieci, godziny 
posiłków oraz czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.  

4 Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjęte dzieci trzyletnie, czteroletnie, pięcioletnie 
oraz sześcioletnie.  

5 Między rodzicami dziecka a dyrektorem zawierane są umowy. 

6 Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25. 

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

8 Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
wynosi 25 godzin tygodniowo.  

9 Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 8.00- 13.00.  

10 W przypadku pozostania dziecka 6-letniego z oddziału przedszkolnego dłużej niż  
5 godzin, na wniosek rodziców szkoła zapewnia wychowankowi opiekę. Opieka ta jest 
bezpłatna. 

11 W oddziale przedszkolnym, o ile zachodzi taka potrzeba, organizuje się kształcenie 
dzieciom niepełnosprawnym na warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

12 Na wniosek rodziców dyrektor może w oddziale przedszkolnym zorganizować zajęcia 
dodatkowe. 

13 Godzina zajęć z podstawy programowej w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

14 Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo (zajęcia umuzykalniające i inne) 
dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci – ok. 30 minut, religia z 3-latkami -  
15 minut, pozostali – 30 minut. 

15 Dzieci z oddziału przedszkolnego mogą korzystać ze stołówki szkolnej na ogólnych 
zasadach określonych przez szkołę.  

16 Dokumentację oddziału przedszkolnego gromadzi i przechowuje szkoła zgodnie                            
z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i ustaleniami MEN.  

17 Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.  

 

§ 55c 

1 Ogólne zasady oraz szczegółowe kryteria naboru do oddziału przedszkolnego ustala 
organ prowadzały szkołę i podaje do publicznej wiadomości. 

2 W ciągu roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc, wpływające wnioski o przyjęcie 
dziecka od oddziału przedszkolnego rozpatruje dyrektor. 

3 Dziecko powracające z zagranicy jest przyjmowane do oddziału przedszkolnego na 
warunkach dotyczących obywateli polskich. 
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§ 55d 

1 Celem oddziału przedszkolnego jest w szczególności: 

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego 
osobowości z uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji; 

2) doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego i społecznego 
oraz wyposażenie go w zasób wiadomości, umiejętności i sprawności, jaki jest 
niezbędny do podjęcia nauki w szkole; 

3) ukształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowalnymi wzorami  
i normami postępowania, a także poczucia współodpowiedzialności za własne 
postępowanie i zachowanie; 

4) wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu 
w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. 

2 Do zadań oddziału przedszkolnego należy: 

1) zapewnienie dzieciom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego  
i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi  
w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej  
i wyznaniowej; 

2) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale 
przedszkolnym; 

3) organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki  
i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci; 

4) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
do możliwości psychofizycznych dzieci oraz jej indywidualizacja zgodnie  
z jednostkowymi potrzebami i możliwościami; 

5) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej 
inicjatywy; 

6) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka; 

7) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

8) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 

9) organizowanie opieki dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych 
potrzebna jest stała bądź doraźna pomoc materialna. 
 

§ 55e 

1 Oddział przedszkolny: 

1) wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka dostosowując treści, metody 
oraz organizację pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb  
i możliwości, w szczególności poprzez: 

a) stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych, 
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b) system ofert edukacyjnych, 

c) stosowanie zadań otwartych w trakcie zajęć, 

d) działania korekcyjne, kompensacyjne, profilaktyczne i stymulujące; 

2) umożliwia dzieciom intensywne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu 
otaczającego świata poprzez stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych 
potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci; 

3) organizuje sytuacje edukacyjne sprzyjające nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych 
kontaktów społecznych i wchodzeniu w różnorodne interakcje osobowe, a także 
umożliwiających im wyrażanie własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej 
twórczości własnej: werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej; 

4) w działalności wychowawczo -dydaktycznej ukazuje dzieciom piękno języka polskiego 
oraz bogactwo kultury i tradycji narodowej i regionalnej; 

5) tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”  
w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. 

2 Oddział realizuje cele i zadania podczas pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub 
indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, 
stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych 
koncepcji pedagogicznych. 

3 W oddziale przedszkolnym: 

1) pracę wychowawczo-dydaktyczną prowadzi się na poziomie zgodnym z poziomem 
rozwoju i indywidualnymi potrzebami dziecka; 

2) wzmacnia się u dzieci poczucie własnej godności i wartości; 

3) szanuje się wszystkie dzieci niezależnie od pochodzenia, wyznania, zdolności czy 
ułomności; 

4) nie stosuje się kar i reaguje na krzywdę wyrządzoną dziecku przez innych. 

4 W oddziale przedszkolnym organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno- 
pedagogiczna zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym udzielana jest w trakcie 
bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć 
specjalistycznych, porad i konsultacji, oraz rodzicom w formie porad, konsultacji, 
warsztatów i szkoleń. 

6 Z inicjatywą udzielenia dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej wystąpić mogą: 
rodzice dziecka, nauczyciel oddziału przedszkolnego, specjalista prowadzący zajęcia  
z dzieckiem, pielęgniarka środowiska, poradnia psychologiczno – pedagogiczna, 
pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy. 

7 Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w oddziale przedszkolnym jest 
dobrowolne i bezpłatne. 
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§ 55f 

1 Oddział przedszkolny zapewnia uczniom niepełnosprawnym: 

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

2) odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe warunki nauki, sprzęt 
specjalistyczny i środki dydaktyczne; 

3) inne zajęcia odpowiednio do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, 
terapeutyczne i resocjalizacyjne; 

4) przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym. 

2 Oddział przedszkolny realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu z rodzicami 
dziecka.  

 

§ 55g 

1 Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą  
i poszanowanie ich godności osobistej podczas pobytu w nim oraz wszystkich zajęć 
organizowanych poza szkołą: 

1) zapewnia stała opiekę podczas pobytu dziecka w oddziale i szkole oraz zajęć 
organizowanych poza oddziałem i terenem szkoły; 

2) uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny; 

3) stwarza atmosferę akceptacji; 

4) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2 Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces wychowawczo- 
dydaktyczny. 

 

§ 55h 

1 Dyrektor powierza wychowawstwo jednemu nauczycielowi.  

2 Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane 
jest, aby jeden nauczyciel opiekował się grupą przez cały etap uczęszczania dziecka do 
oddziału przedszkolnego. 

3 Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece 
wychowanków. 

4 Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, w tym miedzy 
innymi: 

1) zapoznaje rodziców z podstawa programową wychowania przedszkolnego i włącza 
ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności; 

2) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania 
przedszkolnego i planów pracy, systematycznie informuje rodziców o zadaniach 
wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziale;  
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3) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka, 
włączając ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia ewentualnych 
trudności; 

4) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie; 

5) udostępnia rodzicom do wglądu wytwory działalności dzieci; 

6) zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego, np. w 
sprawie wspólnej organizacji wydarzeń, w których biorą udział dzieci; 

7) wydaje rodzicom kartę – informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej w 
szkole podstawowej. Informacja ta jest przekazywana w terminie do końca kwietnia 
roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek, albo 
może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. 

5 Do zadań nauczyciela należy także: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań; 

2) dążenie do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: 
społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej; 

3) wspieranie rozwoju aktywności dziecka nastawionej na poziomie samego siebie oraz 
otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej; 

4) stosowanie zasady indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby 
każdego dziecka; 

5) stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod pracy; 

6) prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka 
do podjęcia nauki w szkole podstawowej (diagnozą przedszkolną). 

6 Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie 
potrzeb rozwojowych dzieci poprzez: 

1) dokumentowanie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach aktywności; 

2) prowadzenie i dokumentowanie pracy ukierunkowanej na indywidualne potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne, w tym działania wspomagające wobec dzieci wymagających 
dodatkowego wsparcia pedagogicznego; 

3) udzielanie dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy, 
planuje i koordynuje jej przebieg; 

4) współpracuje ze specjalistami i innymi osobami świadczącymi pomoc psychologiczno 
–pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną. 

 

§ 55i 

1 Nauczyciel ma prawo do: 

1) wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród zestawu programów 
dopuszczonych do użytku szkolnego lub opracowania własnego programu  
z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o systemie oświaty; 
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2) wyboru pomocy dydaktycznych; 

3) opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego; 

4) zdobywania dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w oddziale 
przedszkolnym; 

5) udziału w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego; 

6) aktywnego udziału w formach doskonalenia nauczycieli; 

7) pomocy merytorycznej ze strony dyrektora, pedagoga szkolnego, nauczycieli 
specjalistów; 

8) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami pracującymi w oddziałach 
przedszkolnych zorganizowanych przy szkole podstawowej. 

 

§ 55j 

1 Dziecko w oddziale przedszkolnym na prawo do: 

1) podmiotowego i życzliwego traktowania; 

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje; 

3) akceptacji takim, jakim jest; 

4) własnego tempa rozwoju; 

5) kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi; 

6) zabawy i wyboru towarzysza zabaw. 

2 Dziecko ma obowiązek: 

1) podporządkowania się obowiązującym w oddziale umowom i zasadom współżycia 
społecznego; 

2) przestrzegania zasad higieny osobistej; 

3) szanowania rówieśników i wytworów ich pracy. 

 

§ 55k 

1 Rodzice mają prawo do: 

1) wnioskowania o spełnianie obowiązku rocznego przygotowania poza oddziałem 
przedszkolnym; 

2) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego 
realizowanego w danym oddziale, z którym zapoznawani są podczas pierwszego 
zebrania dla rodziców, organizowanego w danym roku szkolnym; 

3) znajomości treści planów miesięcznych w oddziale przedszkolnym, z którym 
zapoznawani są w trakcie zebrań z rodzicami i na bieżąco poprzez informacje 
zamieszczane na tablicy oddziału przedszkolnego, prowadzonej przez nauczyciela; 
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4) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez: 

a) uzyskiwanie od nauczyciela bezpośredniej informacji na temat postępów 
edukacyjnych dziecka, jego sukcesów i trudności oraz zachowaniu; 

b) obserwowanie własnego dziecka na tle grupy w trakcie zabaw, zajęć, uroczystości  
i imprez w oddziale oraz podczas wyjść i wycieczek; 

c) zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka; 

d) udostępniania kart pracy dziecka i wytworów plastycznych; 

e) do przekazania organom szkoły, organowi prowadzącemu lub organowi 
sprawującemu nadzór pedagogiczny wniosków i opinii dotyczących pracy oddziału 
i szkoły; 

f) wychodzenia z inicjatywą udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej ich 
dziecku; 

g) informacji i formach, sposobach i okresie udzielania pomocy pedagogicznej oraz  
o wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane; 

h) wystąpienia do dyrektora z wnioskiem o zmniejszenie tygodniowego wymiaru 
godzin zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego, w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka; 

i) wystąpienia do dyrektora o zaprzestanie organizacji indywidualnego 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – na podstawie 
zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że stan zdrowia dziecka umożliwia mu 
uczęszczanie do oddziału przedszkolnego. 

 

§ 55l 

1 Rodzice dzieci są zobowiązani do:  

1) zgłoszenia dziecka 6-letniego do oddziału przedszkolnego w związku z realizacją 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

3) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, w przypadku 
dziecka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne poza 
oddziałem przedszkolnym; 

4) zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze do oddziału przedszkolnego oraz w 
drodze powrotnej; 

5) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego 
bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie; 

6) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu wspierania wszechstronnego 
rozwoju dziecka i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych; 

7) udziału w spotkaniach zespołowych rodziców oddziału, zgodnie z ustalonym 
harmonogramem spotkań; 

8) odbierania dziecka w godzinach pracy oddziału przedszkolnego; 
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9) współpracy z pielęgniarką w miejscu nauczania i wychowania w zakresie troski  
o zdrowie dziecka; 

10) kontaktowania się z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami 
specjalistycznymi świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie.  

 

§ 55m 

1 Dziecko do oddziału przedszkolnego przyprowadzają rodzice lub upoważnione przez nich 
osoby i ponoszą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo w drodze do oddziału 
przedszkolnego i do domu. 

2 Dzieci pięcio- i sześcioletnie mogą dojeżdżać do szkoły autobusem szkolnym.  

3 Dzieci dojeżdżających do oddziału przedszkolnego autobusem szkolnym przyprowadzają 
do szkoły nauczyciele sprawujący opiekę świetlicową i pracownicy sprawujący opiekę nad 
dowozami uczniów. Dzieci przed zajęciami przebywają pod opieką nauczyciela 
pełniącego dyżur poranny i nauczycieli sprawujących opiekę świetlicową. 

4 Nauczyciele sprawujący opiekę świetlicową prowadzący ostatnie w danym dniu zajęcia  
z dziećmi dojeżdżającymi autobusem szkolnym odprowadzają ich do szatni i autobusu. 

5 Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola w ustalonych wcześniej 
godzinach lub w wyjątkowych sytuacjach w dowolnym czasie, po wcześniejszym 
poinformowaniu nauczyciela grupy o późniejszym przybyciu dziecka  i wcześniejszym 
odebraniu. W godzinach 8.00 – 13.00  jest czas bezpłatnej realizacji podstawy 
programowej, natomiast od 7.00 – 8.00  i od 13.00 – do 16.00 odbywa się odpłatna 
opieka nad dzieckiem w wysokości 1zł (słownie: jeden złoty) za każdą godzinę 
zadeklarowaną w umowie.  

6 Po wejściu na teren szkoły rodzice lub upoważnione przez nich osoby schodzą do szatni, 
gdzie przygotowują dziecko do pozostania w oddziale, po czym odprowadzają dziecko 
do sali i przekazują je pod opiekę nauczyciela. 

7 Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi. Nauczyciel bierze pełną 
odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.  

8 Nauczyciel odbierający dziecko od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi, czy wnoszone 
przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących 
stworzyć zagrożenie.  

9 Dziecka chorego, lub którego stan uzasadnia podejrzenie o chorobę nie należy 
przyprowadzać do przedszkola. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych 
dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.  

10 Odbioru dziecka z oddziału dokonują rodzice lub upoważnione przez nich osoby, które są 
upoważnione do tej czynności na piśmie przez rodziców dziecka. 

11 Upoważnienie, o którym mowa w ust.7, jest skuteczne przez cały okres uczęszczania 
dziecka do oddziału przedszkolnego lub jednorazowo. Może być zmieniane lub 
anulowane.  
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12 W upoważnieniu wskazuje się dane osoby, w tym w szczególności: imię i nazwisko, 
rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby. Oryginał 
pełnomocnictwa pozostawia się w oddziale przedszkolnym. 

13 Wydanie dziecka następuje po okazaniu przez osobę upoważnioną dokumentu 
potwierdzającego tożsamość, wskazanego w treści pełnomocnictwa. 

14 Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan psychofizyczny osoby 
zamierzającej jej odebrać będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku 
bezpieczeństwa. 

15 W przypadku każdej odmowy wydania dziecka powiadamia się niezwłocznie dyrektora 
lub wicedyrektora. W takiej sytuacji szkoła zobowiązana jest do podjęcia wszelkich 
dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.  

16 W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału 
przedszkolnego, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców  
o zaistniałym fakcie. W sytuacji, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można 
nawiązać kontaktu z rodzicami, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w szkole 1 godzinę. 

17 Po upływie czasu wskazanego w ust.9, powiadamia się Policję o niemożności 
skontaktowania się z rodzicami. 

18 W miesiącach, gdy dzieci przebywają na placu zabaw, nauczyciel wymaga                         
od rodzica  i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie 
się z nauczycielką mającą je pod opieką. 

19 Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie szkoły  
pod opieką rodziców lub osób upoważnionych do sprawowania opieki nad dzieckiem.  

20 Życzenie rodzica dotyczące niewydawania dziecka drugiemu z rodziców musi być 
poświadczone przez prawomocne orzeczenie sądowe, które udostępnia się 
wychowawcy oddziału przedszkolnego. 

Rozdział X  ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE 

ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH 

§ 55n 

1 Od dnia 1 września 2017r. szkoła prowadzi klasy dotychczasowego gimnazjum, 
Gimnazjum Publicznego w Siennicy Różanej, z tym że: 

1) w roku szkolnym 2017/2018 oddziały klas II i III; 

2) w roku szkolnym 2018/2019 oddział klasy III. 

2 Uczniowie klas gimnazjalnych wchodzą w skład  samorządu uczniowskiego szkoły,  
na zasadach określonych w § 11. 

3 Rodzice uczniów klas gimnazjalnych wchodzą w skład rady rodziców szkoły na zasadach 
określonych w § 12 niniejszego statutu. 

4 Dokumentacja pedagogiczna klas gimnazjalnych jest prowadzona i przechowywana  
na dotychczasowych zasadach, do zakończenia kształcenia w tych klasach.  
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§ 55o 

2 Klasy dotychczasowego gimnazjum realizują cele i zadania określone w ustawie  
o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte  
w programie wychowawczym i programie profilaktyki, dostosowane do potrzeb 
rozwojowych tych uczniów oraz potrzeb środowiska. 

3 Cele, klas gimnazjalnych realizowane są poprzez  działania edukacyjne, w tym: 

1)  szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględnia wymiar wychowawczy  
i obejmuje całą działalność klas z punktu widzenia dydaktycznego;  

2) program wychowawczy gimnazjum, który opisuje w sposób całościowy wszystkie cele  
i zadania szkoły w zakresie działań wychowawczych;  

3) program profilaktyki  gimnazjum, opisujący działania o charakterze profilaktyki, 
skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców.  

4 Prowadzenie kształcenia i wychowania w klasach dotychczasowego gimnazjum służy 
rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania 
dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur 
Europy i świata. 

5 Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego rozwoju, dba  
o wszechstronny rozwój każdego ucznia, przygotowuje uczniów do wypełniania 
obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, 
tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

6 Szkoła umożliwia uczniom wykorzystywanie posiadanych wiadomości podczas 
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, kształtuje u uczniów postawę 
warunkującą sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie, 
przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, kontynuuje kształcenie 
umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dba o wzbogacanie zasobu 
słownictwa uczniów, oraz przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym 
etapie edukacyjnym oraz do uczenia się przez całe życie. 

 

§ 55p 

1 Szkoła współpracuje ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec 
klas dotychczasowego gimnazjum, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość 
realizacji tych oczekiwań. 

2 Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów  
i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły. Wnioski  
z realizacji celów i zadań szkoła wykorzystuje do doskonalenia jakości swojej pracy. 

3 Zadania, o których mowa w § 55o, realizuje dyrektor, nauczyciele i zatrudnieni 
pracownicy administracji i obsługi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią 
pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi 
i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. 
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§ 55r 

1 Praca wychowawczo-dydaktyczna w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzona 
jest w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi 
programami nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych, zgodnie ze szkolnym 
zestawem programów nauczania przyjętym na dany rok szkolny. 

2 Dyrektor powierza każdy oddział klas II i III dotychczasowego gimnazjum opiece jednego 
nauczyciela, zwanemu dalej wychowawcą klasy, zapewniając zachowanie ciągłości pracy 
wychowawczej przez cały okres funkcjonowania oddziału. 

3 Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danym oddziale z urzędu,  
w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek rodziców 
uczniów danego oddziału.  

 

§ 55s 

1 Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć przez nią organizowanych. 

2 Szczegółowe warunki i zasady bezpiecznego pobytu uczniów w szkole zostały określone 
w § 33 niniejszego statutu. 

 

§ 55t 

1 Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną  
i materialną nad uczniami klas dotychczasowego gimnazjum poprzez: 

1) organizowanie spotkań dyrektora z uczniami i ich rodzicami; 

2) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną; 

3) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-
pedagogicznej; 

4) prowadzenie nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej 
formy edukacji; 

5) udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w odrębnym regulaminie; 

6) występowanie o pomoc dla uczniów do rady rodziców i sponsorów, a dla wybitnie 
uzdolnionych uczniów również do organu prowadzącego; 

7) umożliwienie uczniom szczególnie zdolnym realizację indywidualnego programu 
nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

8) organizację zajęć wspierających przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad; 

9) organizację wewnętrznych konkursów wiedzy i umiejętności; 

10) objęcie ucznia oddziaływaniem zespołu ds. pomocy pedagogiczno-psychologicznej,  
w celu wypracowania indywidualnych form i metod pracy z nim; 

11) dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia; 

12) indywidualizację pracy z uczniem na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych. 
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§ 55u 

1 Szkoła prowadzi działalność profilaktyczną w stosunku do uczniów klas dotychczasowego 
gimnazjum poprzez: 

1) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 

2) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we 
współpracy z lekarzem i psychologiem; 

3) działania opiekuńcze wychowawcy klasy; 

4) działania pedagoga szkolnego; 

5) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, m.in. spotkania z psychologiem; 

6) realizację programu wychowawczego i programu profilaktyki. 

 

§ 55w 

1 Szkoła organizuje uczniom klas dotychczasowego gimnazjum pomoc psychologiczno-
pedagogiczną. Pomoc udzielana jest także rodzicom uczniów. 

2 Szczegółowe informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostały 
zawarte w  § 28, § 28a oraz § 28b niniejszego statutu. 

 

§ 55x 

1 Szkoła zapewnia odpowiednie warunki rozwoju uczniom gimnazjum niepełnosprawnym  
i niedostosowanym społecznie. 

2 Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych 
oraz niedostosowanych społecznie zostały określone w § 29 niniejszego statutu. 

 

§ 55y 

1 Nauczyciele oraz specjaliści, prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół 
klasowy, zwany dalej zespołem. 

2 Pracami zespołu koordynuje wychowawca danego oddziału. 

3 Szczegółowe zadania nauczycieli, wychowawcy, pedagoga, psychologa oraz nauczyciela 
wspomagającego zostały ujęte w odpowiednio § 16 i § 22, § 24, § 25, § 26 oraz § 26a 
niniejszego statutu. 

4 Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zwołuje je osoba koordynująca prace 
zespołu. 

§ 55z 

1 Szkoła wspomaga  ucznia gimnazjum w trafnym wyborze dalszej drogi kształcenia 
poprzez realizowanie doradztwa zawodowego.  

2 W stosunku do uczniów, o których mowa w ust.1, doradztwo zawodowe prowadzone jest 
w następujących formach:  
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1) zajęcia z wychowawcą klasy;  

2) zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego w ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej; 

3) realizacja odpowiednich treści na zajęciach edukacyjnych z wiedzy o społeczeństwie; 

4) udzielanie porad przez wychowawców i doradcę zawodowego uczniom i ich 
rodzicom; 

5) program realizowany w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 
zawodowego. 

 
§ 55za 

1 Zajęcia w oddziałach klas dotychczasowego gimnazjum prowadzone są: 

1) w systemie klasowo – lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny 
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to 
wynikać z założeń prowadzonej innowacji pedagogicznej; 

2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału 
na grupy, opisanych w niniejszym statucie; 

3) w strukturach międzyoddziałowych dla zajęć z języków obcych, religii, etyki, 
wychowania fizycznego, zajęć artystycznych, zajęć technicznych; 

4) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów 
edukacyjnych: zajęcia z języka obcego, wychowania fizycznego, zajęcia artystyczne, 
techniczne, z edukacji dla bezpieczeństwa; 

5) w toku nauczania indywidualnego; 

6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 

7) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą; 

8) w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia 
wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

9) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze 
wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu 
kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: edukacji dla 
bezpieczeństwa, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego; 

2 Dyrektor szkoły na wniosek rady rodziców i rady pedagogicznej może wzbogacić proces 
dydaktyczny o inne formy zajęć. 

 

§ 55zb 

1 Do uczniów klas gimnazjalnych mają zastosowanie przepisy rozdziału V dotyczące praw  
i obowiązków uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2 Do oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów klas gimnazjalnych zastosowanie 
mają przepisy rozdziału VII, z wyjątkiem § 46a, § 50 oraz § 53. 
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3 W ostatnim roku nauki uczniowie klas gimnazjalnych przystępują do egzaminu 
gimnazjalnego. 

4 Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych  
w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń 
spełnia te wymagania. 

5 Zasady przeprowadzania egzaminu regulują odrębne przepisy. 

6 Uczniowie klas gimnazjalnych podlegają zasadom przyznawania nagród i kar 
uwzględnionych w rozdziale VIII. 

§ 55zc 

  Regulamin punktowego oceniania uczniów z zachowania  w gimnazjum 

1 Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 150 punktów, które otrzymuje każdy uczeń na początku 
roku szkolnego i II semestru. 
 

Zachowanie Liczba punktów 

Wzorowe 250 i więcej 500 i więcej 

bardzo dobre 200 – 249 400 – 499 

Dobre 150 – 199 300 – 399 

Poprawne 100 – 149 200 – 299 

Nieodpowiednie 0 – 99 0 – 199 

Naganne poniżej 0 poniżej 0 

 

2 Tabela 1 - Czynniki pozytywnie wpływające na ocenę (punkty na „+”) 

 

L.p. Zadania 

 

Liczba punktów 

1. Udział w olimpiadzie przedmiotowej: 

I etap 

II etap 

III etap 

 

20 

40 

60 

2. Udział w konkursie szkolnym: 

Udział 

Przejście do finału  

Finał (tytuł laureata) 

 

20 

30 

40 

3. Laureat konkursu wojewódzkiego 60 
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4. Funkcja w szkole  5-20 

5. Funkcja w klasie 5-15 

6. Zawody sportowe 

Udział 

Zajęcie I, II, III miejsca w zawodach w szkole 

Zajęcie I, II, III miejsca w zawodach poza szkołą 

 

5 

10-20 

20-30 

7. Pomoc podczas szkolnej imprezy po lekcjach 5-25 

8. Praca na rzecz klasy, dbałość o jej wystrój 5-10 

9. Praca na rzecz szkoły i środowiska  5-20 

10. Działalność charytatywna 10-30 

11. Pomoc kolegom w nauce 5-30 

12. Przeciwdziałanie przejawom nieodpowiedniego 
zachowania się koleżanek i kolegów (promowanie 
działań na rzecz zapobiegania agresji, przemocy, 
demoralizacji – powiadamianie, zgłaszanie, reagowanie 
na każdy przejaw przemocy i demoralizacji) 

 

10-30 

13. Punktualność, bardzo dobra frekwencja                                     
(95% - 30 godzin), usprawiedliwione nieobecności 

 

30 

14. Wyjątkowa kultura osobista: 

Stosunek do uczniów, nauczycieli i innych pracowników 
szkoły 

 

10-20 

15. Do dyspozycji wychowawcy 20-30 

16. Praca i systematyczny udział w zajęciach 
pozalekcyjnych 

20 

17. Udział w projekcie edukacyjnym 0-60 

 

3 Tabela 2 - Czynniki negatywnie wpływające na ocenę (punkty na „-„) 

 

L.p. Zadania Liczba punktów 

 

1. Niewłaściwe zachowanie na lekcjach 15 

2. Kłamstwo 25 

3. Niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości, 
wycieczek, dyskotek 

 

15-30 

4. Niewłaściwy strój na apelach i uroczystościach 15 
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5. Wielokrotny (3 razy w ciągu miesiąca) brak zmiany 
obuwia 

20 

6. Niestosowny strój uczniowski (głęboki dekolt, zbyt 
krótkie spodenki, spódnice, bluzki) 

15 

7. Ekstrawagancka fryzura 10 

8. Kolczyki biżuteria (rażąca i stwarzająca 
niebezpieczeństwo) 

10 

9.  Makijaż (dozwolony tylko dyskretny; 1 raz na semestr) 0-50 

10. Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela lub innego 
pracownika szkoły 

 

15-30 

11. Ubliżanie koledze 20-30 

12. Wulgarne słownictwo 15-30 

13. Bójka, zaczepki słowne lub fizyczne 30-50 

14. Niszczenie sprzętu, mebli, budynku 50 + zwrot kosztów 

15. Niszczenie cudzego mienia 50 + zwrot kosztów 

16. Zaśmiecanie otoczenia 10 

17. Spóźnienia na lekcje (za każde spóźnienie) 2 

18. Całodniowe opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia 

(za każdą opuszczoną godzinę) 

 

10 

19. Opuszczanie pojedynczych lekcji bez usprawiedliwienia 
(za każdą opuszczoną godzinę) 

 

15 

20. Niewykonanie zobowiązania 10-20 

21. Wyłudzanie pieniędzy 50 

22. Kradzież 100 

23. Zastraszanie 100 

24. Palenie papierosów 100 

25. Przebywanie na terenie szkoły w stanie wskazującym 
na spożycie alkoholu 

 

100 

26. Fałszowanie podpisów i dokumentów 50 

27. Rozprowadzanie lub używanie narkotyków 100 

28. Posiadanie i rozprowadzanie alkoholu 100 

29. Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń 
rejestrujących i odtwarzających dźwięk i obraz 

30 

30. Towarzyszenie osobom pijącym alkohol, zażywającym 
narkotyki/dopalacze/e-papierosy/papierosy na terenie 

100 
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szkoły 

31. Aroganckie wyjścia ucznia z klasy bez pozwolenia 75 

32. Stosowanie cyberprzemocy  100 

33. Nieprzestrzeganie i nie wykonywanie zarządzeń  
i poleceń dyrektora i nauczycieli 

15 

34. Negatywne zachowanie w czasie dowozów 10-30 

35. Prześladowanie, izolowanie kogoś poprzez 
manipulowanie uczuciami i ośmieszanie go; zjawisko 
„kozła ofiarnego” 

100 

36. Ściąganie, odpisywanie zadań; umożliwienie ściągania  
i pomoc w oszustwie 

15 

37. Lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych (raz  
w semestrze) 

40 

38. Łamanie i namawianie innych do niestosowania norm i 
zasad współżycia społecznego, regulaminów szkolnych 

20-30 

 

4 Oceny wzorowej nie uzyska uczeń posiadający co najmniej 50 pkt. ujemnych                                                              
lub naganę.                              

5 Uczeń posiadający 80 pkt. ujemnych nie otrzyma oceny bardzo dobrej. 
6 Istnieje możliwość odstępstwa od przyjętych zasad oceny zachowania                                                  

w  szczególnych przypadkach. Są to: 
1) zaburzenia emocjonalne; 
2) nadpobudliwość; 
3) nerwice; 
4) choroby psychiczne 

udokumentowane zaświadczeniem lekarskim lub opinią/orzeczeniem właściwej 
poradni. 

7 W przypadku, jeżeli z PSOZ wynika ocena naganna, wychowawca może, w wyjątkowej 
sytuacji, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zmienić ocenę na nieodpowiednią, 
jeżeli uczeń nie wszedł w konflikt z prawem i nie wykazuje demoralizującej postawy 
wobec społeczności szkolnej. 

8 Przy notorycznym powtarzaniu przez ucznia tego samego negatywnego zachowania,                      
po ósmym zapisie uwagi tej samej treści, wychowawca podwaja liczbę punktów 
ujemnych przyznawanych za to zachowanie. 

9 Uczniowi, który nie przystąpił do realizacji projektu edukacyjnego lub nie wywiązał się ze 
swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, obniża się 
ocenę z zachowania o jeden stopień. 
 

§ 55zd 

  Realizacja projektu edukacyjnego 

1 Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. SYNÓW PUŁKU  W SIENNICY RÓŻANEJ 
 

93 
 

2 Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu 
rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

3 Celem projektu jest kształcenie u uczniów: 

1) odpowiedzialności za własne postępy; 

2) podejmowania grupowych pomysłów; 

3) umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 
źródeł; 

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób; 

5) umiejętności stosowania teorii w praktyce. 

4 Realizacja projektu edukacyjnego  ma na celu:   

1) rozwój samoorganizacji i kreatywności; 

2) przygotowanie do publicznych wystąpień; 

3) naukę samodzielności i podejmowania aktywności. 

5 Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub 
wykraczać poza te treści. 

6 Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela                           
i obejmuje następujące działania: 

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 

3) wykonanie zaplanowanych działań; 

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego; 

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym. 

7 Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala: 

1) zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 6; 

2) czas realizacji projektu edukacyjnego; 

3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego; 

4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym; 

5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego. 

8 Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu 
wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 

9 Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować 
projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu 
edukacyjnego. 

10 Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 
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11 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia                              
w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu 
edukacyjnego. 

12 W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum                        
w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu 
edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

  

§§   55 55 zz ee   

  Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego 

1 Projekt jest samodzielnie realizowany przez uczniów pod opieką nauczyciela  opiekuna 
projektu. W trakcie realizacji projektu uczeń/uczniowie mogą korzystać                                           
z pomocy ekspertów z zewnątrz lub innych nauczycieli. 

2 Dyrektor powołuje w każdym roku szkolnym koordynatora projektu edukacyjnego. 

3 Warunki i zasady dotyczące realizacji projektu określają odrębne przepisy. 

Rozdział XI  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§§ 55 66   

1 Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

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

3 Zmiany w niniejszym statucie uchwala rada pedagogiczna zwykłą większością głosów przy 
obecności  co najmniej 2/3 regulaminowego jej składu. Wniosek o dokonanie zmiany 
inne organy szkoły kierują na piśmie do rady pedagogicznej. Rada rodziców oraz 
samorząd uczniowski wnioskują o dokonanie zmian w statucie po podjęciu stosownej 
uchwały. Zmiany w statucie są uchwalane po zaopiniowaniu ich przez wszystkie organy 
szkoły. 

3a (uchylony) 

4 (uchylony). 

5 Dyrektor, po nowelizacji statutu, opracowuje tekst ujednolicony statutu. 

6 Dyrektor, po przygotowaniu tekstu ujednoliconego statutu, jest odpowiedzialny za jego 
upublicznienie.  

 

 

 

 

 

 


