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Rozdział 1 

Nazwa i typ Szkoły 

 

§ 1 

1. Szkoła Podstawowa w Kąśnej Dolnej zwana dalej „Szkołą” jest publiczną ośmioletnią 

szkołą podstawową, w której w ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. 

2. Szkoła ma siedzibę w Kąśnej Dolnej 67, 33-190 Ciężkowice. 

3. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny. 

4. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Ciężkowice. Rada Miejska i Urząd Gminy 

mają siedzibę w Ciężkowicach przy ul. Tysiąclecia 19. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Małopolski Kurator  

Oświaty. 

6. Do obwodu szkolnego należą dzieci zamieszkałe w miejscowościach: Kąśna Dolna, 

Kąśna Górna. 

 

§ 2 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Kąśnej 

Dolnej, 

2) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Szkole 

Podstawowej w Kąśnej Dolnej, 

3) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

4) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej w Kąśnej Dolnej, 

5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Ciężkowice; 

6) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego 

Kuratora Oświaty; 

7) Prawie oświatowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania Szkoły 

 

§ 3 

1. Kształcenie w Szkole trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy: 

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III – edukacja wczesnoszkolna 

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII. 

2. Szkoła dąży do zapewnienia warunków wszechstronnego rozwoju uczniów, osiąganego 

poprzez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności oraz 

wychowania, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, a także zasad promocji i ochrony 

zdrowia. 
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3. Kształcenie ogólne w Szkole ma na celu: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i 

budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia 

(rodzina, przyjaciele); 

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej 

i etnicznej; 

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności 

innych osób; 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania; 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich 

umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć 

świat; 

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji; 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i 

rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 

umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy; 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

 

§ 4 

Do zadań Szkoły na etapie edukacji wczesnoszkolnej należy: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji 

edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz 

poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: 

fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym; 

2) zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania 

ciągłości procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym 

rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

3) wspieranie: 

a) aktywności dziecka, kształtującej umiejętność korzystania z rozwijających się 

umysłowych procesów poznawczych, niezbędnych do tworzenia własnych wzorów 

zabawy, nauki i odpoczynku, 

b) wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia 

przez nie kompetencji samodzielnego uczenia się; 

4) wybór (opracowanie) programu nauczania opartego na treściach adekwatnych do 

poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania 
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oraz uwzględniającego potrzeby i możliwości uczniów rozwijających się w sposób 

nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) planowa realizacja programu nauczania szanująca godność uczniów, ich naturalne 

indywidualne tempo rozwoju, wspierająca indywidualność, oryginalność, 

wzmacniająca poczucie wartości, zaspokajająca potrzebę poczucia sensu aktywności 

własnej  

i współdziałania w grupie; 

6) zapewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju ucznia, źródeł 

informacji i nowoczesnych technologii; 

7) organizacja zajęć: 

a) dostosowanych do intelektualnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci, 

wywołujących zaciekawienie, zdumienie i radość odkrywania wiedzy, rozumienia 

emocji, uczuć własnych i innych osób, sprzyjających utrzymaniu zdrowia 

psychicznego, fizycznego i społecznego (szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej), 

b) umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie 

eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie 

problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na 

danym etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego 

dziecka, 

c) wspierających aktywności dzieci, rozwijających nawyki i zachowania adekwatne 

do poznawanych wartości, takich jak: bezpieczeństwo własne i grupy, sprawność 

fizyczna, zaradność, samodzielność, odpowiedzialność i poczucie obowiązku, 

d) wspierających rozumienie doświadczeń, które wynikają ze stopniowego przejścia z 

dzieciństwa w wiek dorastania, 

e) umożliwiających poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest 

rodzina, społeczność szkolna, społeczność lokalna i regionalna, naród, oraz 

rozwijanie zachowań wynikających z tych wartości, a możliwych do zrozumienia 

przez dziecko na danym etapie rozwoju, 

f) wspierających poznawanie kultury narodowej, odbiór sztuki i potrzebę jej 

współtworzenia w zakresie adekwatnym do etapu rozwojowego dziecka, 

uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym 

etapie rozwoju dziecka, 

g) wspierających dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, 

możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska 

przyrodniczego, poznanie wartości i norm, których źródłem jest zdrowy 

ekosystem, oraz zachowań wynikających z tych wartości, a także odkrycia przez 

dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego środowiska, 

h) umożliwiających zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych narodów, w tym 

krajów Unii Europejskiej, różnorodnych zjawisk przyrodniczych, sztuki, a także 

zabaw i zwyczajów dzieci innych narodowości, uwzględniających możliwości 

percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka; 

8) organizacja przestrzeni edukacyjnej: 

a) ergonomicznej, zapewniającej bezpieczeństwo oraz możliwość osiągania celów 

edukacyjnych i wychowawczych, 
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b) umożliwiającej aktywność ruchową i poznawczą dzieci, nabywanie umiejętności 

społecznych, właściwy rozwój emocjonalny oraz zapewniającej poczucie 

bezpieczeństwa, 

c) stymulującej systematyczny rozwój wrażliwości estetycznej i poczucia tożsamości, 

umożliwiającej integrację uczniów, ich działalność artystyczną, społeczną i inną 

wynikającą z programu nauczania oraz programu wychowawczo-profilaktycznego; 

9) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

10) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści 

wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu 

dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

11) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do 

osiągnięcia przez nie umiejętności samodzielnego uczenia się. 

 

§ 4 

Do zadań Szkoły na etapie edukacji przedmiotowej należy: 

1) kształtowanie na każdym przedmiocie kompetencji językowych i wyposażenie 

uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku 

polskim w sposób poprawny i zrozumiały; 

2) kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych; 

3) wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań 

czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego 

odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury; 

4) stwarzanie warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do 

rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z 

informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, 

posługiwania się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł, posługiwania się komputerem i podstawowymi 

urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych 

przedmiotów; 

5) przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów 

w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w internecie, krytycznej analizy 

informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania 

i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami 

sieci; 

6) wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji 

narodowych; 

7) przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego 

i lokalnego, w tym angażowania się w wolontariat; 

8) dbałość o wychowanie w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka; 

9) kształtowanie postawy szacunku  dla środowiska przyrodniczego , w tym 

upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju; 

10) motywowanie do działań na rzecz środowiska i rozwój zainteresowania ekologią; 
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11) przygotowanie uczniów do wyboru kierunków kształcenia i zawodu; 

12) nabywanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współdziałanie w 

grupie. 

§ 5 

1. Cele i zadania szkoły uwzględniają program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, o 

którym mowa w art. 26 ustawy Prawo oświatowe. 

2. Szkoła w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie wysiłek rodziców, 

zmierza do tego, aby uczniowie w szczególności: 

1)   Znajdowali w szkole sprzyjające warunki do wszechstronnego rozwoju osobowego  

(w  wymiarze moralnym, intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, 

estetycznym, duchowym i religijnym ); 

2) Zdobywali wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie zdrowego stylu życia  

i podejmowanie zachowań prozdrowotnych; 

3) Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, 

dobra i piękna w świecie; 

4) Mieli świadomość życiowej użyteczności wiedzy i umiejętności  zdobywanych  

w ramach poszczególnych przedmiotów szkolnych realizowanych na wszystkich 

etapach kształcenia; 

5) Przygotowywali się do właściwej oceny moralnej zachowań człowieka i kształtowali  

w sobie potrzebę dążenia do dobra w jego wymiarze osobistym i społecznym,  

z poszanowaniem praw innych ludzi; 

6) Dążyli, na drodze rzetelnej pracy, do osiągnięcia wyznaczonych sobie, szlachetnych 

celów życiowych; 

7) Przygotowywali się do godnego życia w rodzinie, w społeczności lokalnej  i w 

państwie;  

8) Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego;  

9) Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów; 

10) Umieli współdziałać w grupie i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli  

i uczniów. 

 

§ 6 

1. Cele i zadania Szkoły realizowane są poprzez: 

1) pełną realizację programów wychowania przedszkolnego i  programów  nauczania 

poszczególnych zajęć edukacyjnych, dostosowując treści, metody i organizacje 

kształcenia do możliwości psychofizycznych uczniów w zakresie obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych;   

2) organizację nauki religii na życzenie rodziców; 

3) zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym 

wyposażeniem, biblioteki i urządzeń sportowych, pracowni komputerowej z dostępem 

do Internetu; 

4) organizowanie zajęć pozalekcyjnych, stosownie do potrzeb  uczniów; 

5) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej: 
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a) kierowanie uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej -  za zgodą rodziców – na badania specjalistyczne; 

b) organizowanie zajęć wspomagających rozwój uczniów z  trudności w nauce; 

6) umożliwienie rozwijania indywidualnego programu lub toku nauki uczniom  

o szczególnych uzdolnieniach; 

7) umożliwienie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację 

zajęć pozalekcyjnych, organizację konkursów, zawodów sportowych, wycieczek  

i innych szkolnych i pozaszkolnych imprez.  

 

§ 7 

1. Szkoła organizuje  i udziela uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która polega 

na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających 

z : 

1) niepełnosprawności; 

2) niedostosowania społecznego; 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) szczególnych uzdolnień; 

5) specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) zaburzeń komunikacji językowej; 

7) choroby przewlekłej; 

8) sytuacji kryzysowych i traumatycznych; 

9) niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

11) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.  

2. W zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

1) Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-

pedagogiczną polegającą na wspieraniu ich  w rozwiązywaniu problemów 

dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych; 

2) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole udzielają uczniom nauczyciele, 

wychowawcy oddziałów oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z: 

a) rodzicami uczniów, 

b) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, 

c) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

d) innymi szkołami, przedszkolami, placówkami; 

e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży.  

3) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy  

z uczniem oraz w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-
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wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, warsztatów, porad i konsultacji, oraz 

rodzicom  w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

4) Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole następuje z inicjatywy 

ucznia, jego rodziców, Dyrektora Szkoły, nauczyciela, wychowawcy oddziału.  

5) Nauczyciel, wychowawcy oraz specjaliści w Szkole prowadzą obserwację 

pedagogiczną mającą na celu rozpoznanie u uczniów: 

a) trudności w uczeniu się,  w tym – w przypadku uczniów klas I-III – ryzyka 

wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub 

b) szczególnych uzdolnień. 

6) Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne  

i bezpłatne.  

7) Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły. 

 

3. W zakresie organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi Szkoła oraz 

poszczególni nauczyciele: 

1) dostosowują nauczanie do ich możliwości oraz tempa uczenia się; 

2) wybierają formy indywidualizacji nauczania wynikające z rozpoznania potencjału 

każdego ucznia; 

3) dobierają zadania, aby z jednej strony nie przerastały możliwości ucznia, a z drugiej 

nie powodowały obniżenia motywacji do radzenia sobie z wyzwaniami. 

 

§ 8 

1. W zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa Szkoła podejmuje następujące 

działania: 

1) uczniowie przebywający  w Szkole pozostają pod nadzorem wszystkich pracowników  

Szkoły, których obowiązkiem jest natychmiastowa reakcja na wszelkie przejawy 

naruszenia bezpieczeństwa ucznia, stosując przyjęte w Szkole ustalenia; 

2) niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w Szkole bez nadzoru 

upoważnionej do tego osoby; 

3) każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, w którym prowadzi zajęcia, 

dostrzeżone zagrożenia niezwłocznie zgłasza Dyrektorowi Szkoły; 

4) każdy nauczyciel systematycznie kontroluje obecność uczniów na swojej lekcji, 

reaguje na samowolne opuszczeniu klasy lub Szkoły przez ucznia; 

5) w salach o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadku każdy prowadzący zajęcia dba 

o przestrzeganie zasad BHP, oraz opiekun sali lekcyjnej opracowuje regulamin 

pracowni, a w określa zasady bezpieczeństwa i na początku każdego roku szkolnego 

zapoznaje z nimi uczniów; 

6) w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza stan 

techniczny urządzeń i sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, wszystkie 

ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń 

zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczącym, dba o dobrą organizację zajęć i 

zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości 

fizycznych uczniów, a stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje do 
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aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących, asekuruje uczniów podczas 

ćwiczeń na przyrządach; 

7) każdorazowo zapoznaje się uczniów z zasadami bezpiecznego ich wykonywania, a w 

przypadku gier sportowych – z zasadami bezpiecznego w nich udziału; 

8) uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalania się w danym 

dniu z wykonywania planowych ćwiczeń, informując o niedyspozycji rodziców 

ucznia; 

9) nauczyciele wychowawcy świetlicy sprawują opiekę i prowadzą zajęcia zgodnie z 

zasadami BHP, pod opieką jednego nauczyciela wychowawcy świetlicy może 

przebywać nie więcej niż 25 uczniów; 

10) nauczyciel może podjąć decyzję o zmianie miejsca lub czasu zajęć, odwołaniu  ich lub 

przerwaniu w przypadku ujawnienia zagrożenia stanu bezpieczeństwa uczniów; 

11) nauczyciele mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami i metodami pracy 

zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę przy wykonywaniu czynności, które tego 

wymagają;  

12) opiekun pracowni komputerowej zobowiązany jest do aktualizowania 

oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić 

zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów;  

13) po zakończonych zajęciach edukacyjnych, które są ostatnimi  w danym dniu (zgodnie 

z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych) nauczyciel jest 

zobowiązany odprowadzić uczniów do szatni; 

14) nauczyciele organizatorzy zabawy szkolnej  odpowiadają za jej prawidłowy przebieg i 

ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa podczas jej trwania, do 

momentu  jej zakończenia  i opuszczenia Szkoły przez uczestniczących w niej 

uczniów; 

15) wychowawcy oddziałów przedszkolnych oraz oddziałów  klas I-III  odpowiadają za 

bezpieczeństwo uczniów, którzy przebywają na placu zabaw pod ich opieką;  

16) wychowawcy klas omawiają lub przypominają zasady bezpieczeństwa w Szkole  

i poza nią  - w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, przed dniami dodatkowo wolnymi od 

zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerwą świąteczną, feriami zimowymi i  

letnimi oraz przed każdym wyjściem poza teren Szkoły i wycieczką; 

17) pielęgniarka środowiskowa  przeprowadza pogadanki dotyczące zdrowia i higieny; 

18) pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do natychmiastowego reagowania 

na przejawy zachowań uczniów mogące stanowić zagrożenia dla ich bezpieczeństwa i 

zdrowia oraz informować  o tym fakcie nauczyciela, wychowawcę oddziału lub 

Dyrektora Szkoły; 

19) pracownicy obsługi dbają o bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, przy czym 

sprzątaczka po zakończeniu przerw międzylekcyjnych kontroluje korytarze, klatkę 

schodową,  toalety, dokonuje prac porządkowych, a dostrzeżone usterki lub 

zniszczenia zgłasza Dyrektorowi Szkoły; 

20) konserwator w razie opadów śniegu oczyszcza przejścia ze śniegu lub lodu i posypuje 

piaskiem, kontroluje stan wyposażenia na placu  zabaw i dokonuje ewentualnych 

napraw.                                                                                        

2. Szkoła promuje i chroni zdrowie uczniów poprzez: 
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1) kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań 

higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób; 

2) ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z 

aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki. 

 

Rozdział 3 

Organy szkoły 

 

§ 9 

Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców;  

4) Samorząd Uczniowski. 

 

§ 10 

1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący. 

2. Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora ze stanowiska określają przepisy ustawy. 

3. Dyrektor w szczególności: 

1) kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;  

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;  

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;  

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących;  

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez 

Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,  

a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły; 

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

czasie zajęć organizowanych przez Szkołę; 

7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

8) stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły;  

9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia;  

10) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym 

udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki; 

11) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 
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4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i 

pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w 

sprawach:  

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;  

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Szkoły;  

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

Szkoły; 

5. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:  

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły;  

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej 

kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organu prowadzącego i organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny;  

3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;  

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu 

zawodowym;  

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do 

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;  

6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez Szkołę. 

6. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

7. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców, rodzicami i  Samorządem Uczniowskim. 

8. Szczegółowy przydział zadań, kompetencji i odpowiedzialności Dyrektora ustala 

Burmistrz Gminy Ciężkowice. 

 

§ 11 

1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym Szkoły w zakresie 

realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Przewodniczącym Rady  Pedagogicznej jest Dyrektor. 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w 

Szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem 

doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady 

Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności 

organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

Szkoły. 

4. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.  

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planu pracy Szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
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3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentu pedagogicznego w szkole, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) ustalanie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły; 

6) ustalanie regulaminu swojej działalności; 

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

2) projekt planu finansowego Szkoły; 

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

4) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

5) propozycje dyrektora  w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć  

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

6) dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela lub zespół 

nauczycieli programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania; 

7) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne; 

8) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym. 

7. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian statutu.  

8. Do czasu powołania Rady Szkoły jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna  

9. Rada Pedagogiczna: 

1) deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko Dyrektora; 

2) może wystąpić  z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły; 

3) może wystąpić z wnioskiem o nadanie imienia szkole; 

4) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny 

pracy. 

10. Zestaw wszystkich kompetencji i uprawnień Rady Pedagogicznej opracowuje Dyrektor. 

11. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje wynikające ze swoich kompetencji w formie 

uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków Rady Pedagogicznej. 

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

13. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. Sposób 

postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa ustawa. 

14. Zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz członków Rady 

Pedagogicznej, sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumentowania 

zebrań Rady Pedagogicznej, zadania zespołów Rady określa ,,Regulaminu działalności 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Kąśnej Dolnej”. Regulamin nie może być 

sprzeczny ze statutem. 

 

§ 12 
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1. W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły. 

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

wybranych w  tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W 

wyborach, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.  

3. Wybory, o których mowa w ust.2, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w 

każdym roku szkolnym. 

4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu 

prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

we wszystkich sprawach Szkoły. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo--

profilaktycznego Szkoły: 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania Szkoły;  

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora; 

4) opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we 

wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne; 

5) opiniowanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych 

oddziałach w danym roku szkolnym. 

9) opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych; 

6. Rada Rodziców: 

5) deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko Dyrektora; 

6) może wystąpić  z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły; 

7) może wystąpić z wnioskiem o nadanie imienia szkole; 

8) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny 

pracy. 

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

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego 

Szkoły, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.  

8. Rada Rodziców uchwala „Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w 

Kąśnej Dolnej”. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem. 

9. Regulamin, o którym mowa w ust. 7 określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz 

przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2, do Rady Rodziców; 

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

 

§ 13 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. Samorząd tworzą 

wszyscy uczniowie Szkoły. 
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2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa „Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Kąśnej Dolnej” uchwalany przez ogół uczniów w 

głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi 

reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem. 

4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak:  

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

stawianymi wymaganiami;  

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań;  

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;  

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w 

porozumieniu z Dyrektorem;  

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu; 

5. Do kompetencji Samorządu należy w szczególności: 

1) uchwalanie regulaminu swojej działalności; 

2) opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych; 

6. Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu określa przepisy § 19 

statutu.  

§ 14 

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

umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach 

swoich kompetencji. 

2. Organy  Szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu 

wymiany poglądów i informacji. 

3. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi lub Radzie 

Pedagogicznej poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd  Uczniowski 

w formie ustnej lub pisemnej. 

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

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

dzieci według zasad  określonych w  § 15  Statutu Szkoły. 

6. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem zasad 

określonych w § 16  niniejszego Statutu. 

7. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach 

poszczególnych organów  Szkoły organizuje Dyrektor. 

 

§ 15  
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1. Organy Szkoły mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich 

kompetencji. 

2. Organy Szkoły są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji 

statutowych celów i zadań Szkoły.  

3. Współdziałanie organów Szkoły obywa się według następujących zasad: 

1) pozytywnej motywacji;  

2) partnerstwa; 

3) wielostronnego przepływu informacji; 

4) aktywnej i systematycznej współpracy; 

5) rozwiązywania sporów w drodze mediacji. 

4. Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Szkoły.  

5. Współdziałanie organów Szkoły  obejmuje w szczególności: 

1) zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa 

oraz w Statucie Szkoły poprzez: 

a) udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej; 

b) organizację zebrań przedstawicieli organów Szkoły; 

c) możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw 

Szkoły; 

d) rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów; 

2) opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych 

przepisami prawa, niniejszym Statutem i regulaminami poszczególnych organów; 

3) bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły o planowanych  

i podejmowanych działaniach lub podjętych decyzjach.  

6. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Szkoły ustala Dyrektor Szkoły. 

 

§ 16 

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

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

do Dyrektora; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor  jest zobowiązany zapoznać się  

ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

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

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie 

zainteresowanych w ciągu 14 dni od dnia złożenia informacji o sporze. 

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany 

jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym 

przedstawicielu organów Szkoły, z tym, że Dyrektor  wyznacza swojego przedstawiciela 

do pracy w zespole. 

3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności przeprowadza postępowanie mediacyjne,  

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

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako 

rozwiązanie ostateczne. 

5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 
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Rozdział 4 

Organizacja pracy Szkoły 

 

§ 17 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

 

§ 18 

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

określa arkusz organizacji Szkoły. 

2. Arkusz organizacji Szkoły opracowuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii związków 

zawodowych stosowanie do przepisów art. 110 ust. 2 Prawa oświatowego.  

3. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny. 

 

§ 19 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkół jest oddział. Uczniowie w jednorocznym 

kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych przewidzianych szkolnym planem nauczania i programami dopuszczonymi 

do użytku w Szkole. 

2. Zasady podziału uczniów na grupy podczas niektórych zajęć edukacyjnych regulują 

odrębne przepisy. 

3. Organizację  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych regulują przepisy 

dotyczące organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach 

publicznych. 

4. Niektóre zajęcia mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych oraz 

międzyklasowych, a także poza systemem klasowo-lekcyjnym. 

 

§ 20 

1. Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy 

rozkład zajęć edukacyjnych ustalony przez Dyrektora na  podstawie zatwierdzonego 

arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

2. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, z wyjątkiem przerwy na spożycie  obiadu, która 

trwa po15 minut. 

§ 21 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w 

systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. 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. 

3. W klasach I-III podziału godzin w każdym oddziale na poszczególne obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne (edukacja polonistyczna, język obcy nowożytny, edukacja muzyczna, 
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edukacja plastyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, 

informatyka, technika i wychowanie fizyczne) dokonuje nauczyciel prowadzący te 

zajęcia. W przypadku powierzenia prowadzenia zajęć z zakresu języka obcego 

nowożytnego, edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, informatyki lub wychowania 

fizycznego innym  nauczycielom wymiar godzin tych zajęć określa ramowy plan 

nauczania. 

 

§ 22 

1. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem podejmuje działania z zakresu wolontariatu. 

2. Samorząd może ze swojego składu wyłonić Klub Wolontariatu. 

3. Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć 

edukacyjnych. 

4. Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna i wymaga zgody rodziców. 

5. Uczniowie w ramach wolontariatu mogą:  

1) świadczyć pomoc ludziom starszym w dokonywaniu zakupów,  
2) udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce; 

3) uczestniczyć w działalności charytatywnej; 

4) pomagać w organizacji zabaw dla dzieci oddziału przedszkolnego. 

 

6. W ramach działalności Klubu Wolontariatu uczniowie  w szczególności: 

1) zapoznawani są  z ideą wolontariatu jaką jest zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej  

i bezinteresownej pomocy innym; 

2) rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby 

innych;  

3) udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą  w obszarze życia społecznego i 

środowiska naturalnego; 

4) są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, pracy 

na rzecz Szkoły;  

5) wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej; 

6) promują ideę wolontariatu w Szkole. 

 

§ 23 

Uczniom którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebują pomocy  

i wsparcia Szkoła zapewnia: 

1) możliwości udziału w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych, rewalidacyjnych, 

korekcyjno-kompensacyjnych i nauczaniu indywidualnym,  

2) w razie potrzeby konsultacje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,  

3) pomoc materialną przy współpracy z GOPS-em. 

 

§ 24 

1. Biblioteka szkolna, zwana dalej „biblioteką”, jest pracownią szkolną, służącą realizacji 

programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i 

młodzieży, potrzeb i zainteresowań  uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych 
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Szkoły, oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, a także popularyzowaniu wiedzy 

pedagogicznej wśród rodziców.    

2. Biblioteka dysponuje pomieszczeniem na gromadzenie księgozbioru biblioteki i czytelnię. 

3. Do zbiorów bibliotecznych należą: 

1) programy nauczania, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały  

ćwiczeniowe; 

2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów; 

3) wybrane pozycje z literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej; 

4) wydawnictwa informacyjne i albumowe; 

5) czasopisma dla dzieci i młodzieży; 

6) czasopisma pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli; 

7) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne; 

8) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli; 

9) zbiory multimedialne; 

10) materiały regionalne i lokalne. 

4. Biblioteka czynna jest w godzinach pracy Szkoły, które pozwalają uczniom na 

korzystanie z zasobów biblioteki przed jak i po lekcjach. 

3. Współpraca biblioteki z uczniami polega na: 

1) wyposażaniu uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe; 

2) udzielaniu porad w wyborach czytelniczych; 

3) pomocy uczniom w rozwijaniu ich zainteresowań; 

4) pomocy uczniom przygotowującym się do konkursów,  olimpiad przedmiotowych, 

egzaminów; 

5) informowaniu o nowościach wydawniczych; 

6) pomocy w korzystaniu ze stron internetowych; 

7) udzielaniu informacji o aktywności czytelniczej; 

8) organizowaniu konkursów czytelniczych; 

9) włączaniu uczniów do pomocy przy wypożyczaniu i oprawie książek. 

4. Współpraca biblioteki  z nauczycielami i wychowawcami polega na:  

1) udzielaniu informacji o stanie czytelnictwa uczniów; 

2) uświadamianiu przez nauczycieli uczniom roli czytelnictwa w edukacji; 

3) udostępnianiu  programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych  i 

materiałów ćwiczeniowych; 

4) współpracy z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań 

czytelniczych uczniów; 

5) współdziałaniu w tworzeniu warsztatu informacyjnego; 

6) zgłaszaniu propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów; 

7) współdziałaniu w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki; 

8) współudziale w organizacji imprez szkolnych, konkursów. 

5. W zakresie współpracy z rodzicami oraz innymi bibliotekami: 

1) organizowanie imprez w środowisku lokalnym; 

2) wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom; 

3) informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci; 
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4) organizację wycieczek do innych bibliotek; 

5) współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa; 

6) na wniosek nauczyciela bibliotekarza dokonywanie zakupów książek lub 

przeznaczanie na środków przez Radę Rodziców, 

7) wspieranie działalności kulturalnej bibliotek publicznych; 

8) uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy 

z innych bibliotek; 

9) udział w spotkaniach z pisarzami; 

10) udział w konkursach poetyckich i plastycznych. 

6. W bibliotece przeprowadza się inwentaryzację księgozbioru biblioteki zgodnie z 

przepisami rozporządzenie ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa 

narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. 

 

§ 25 

1. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniowie,  

nauczyciele, inni pracownicy Szkoły i rodzice. 

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie    

z organizacją roku szkolnego i potrzeb wynikających z indywidualnej pracy z uczniem. 

3. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor Szkoły, który: 

1) zatwierdza zaproponowane przez bibliotekarza godziny otwarcia biblioteki; 

2) zatwierdza plan pracy biblioteki; 

3) zapewnia odpowiednie pomieszczenia, właściwe wyposażenie i środki finansowe na 

działalność biblioteki; 

4) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania spisu zbiorów bibliotecznych oraz 

protokolarnego przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika; 

5) zatwierdza regulamin biblioteki. 

 

§ 26 

Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

          1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole; 

b) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia 

z użyciem różnorodnych źródeł informacji; 

c) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania 

źródeł informacji wykraczających poza program nauczania; 

d) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc 

w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych; 

e) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym; 

f) organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową 

i społeczną. 

2) w zakresie prac organizacyjno – technicznych: 

a) gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, 

analizą obowiązujących w szkole programów nauczania, podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; 
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b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych; 

d) wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; 

e) selekcjonowanie zbiorów; 

f) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki. 

3) udostępnianie książek i innych źródeł informacji: 

a) gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie różnych źródeł informacji; 

b) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom 

bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych; 

c) pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury; 

d) udzielanie porad bibliograficznych; 

e) kierowanie czytelników do innych bibliotek i ośrodków informacji. 

4) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną: 

a) komputeryzacja biblioteki szkolnej; 

b) wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła 

medialne; 

c) tworzenie nowych katalogów, kartotek, teczek tematycznych. 

5) rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie 

u uczniów nawyku czytania i uczenia się: 

a) imprezy; 

b) konkursy; 

c) wystawki; 

d) kiermasze. 

6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną 

i społeczną: 

a) wycieczki edukacyjne; 

b) interdyscyplinarne koła zainteresowań;   

c) spotkania i imprezy edukacyjne. 

7) współpraca biblioteki szkolnej z uczniami:  

a) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

b) pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań, 

c) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów,  olimpiad 

przedmiotowych, egzaminów, 

d) informacja o aktywności czytelniczej. 

 

§ 27 

1. Każdy czytelnik biblioteki jest zobowiązany do oddawania w określonym terminie 

wypożyczanych zbiorów. Bezwzględnie należy rozliczyć się z biblioteką przed 

zakończeniem roku szkolnego.  
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2. Każdy czytelnik ma możliwość wypożyczenia książek i innych zbiorów na wakacje po 

uprzednim rozliczeniu się z biblioteką przed zakończeniem roku szkolnego. 

 

§ 28 

1. W Szkole funkcjonuje świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą”. 

2. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, którzy zostają dłużej w Szkole ze względu na 

czas pracy ich rodziców i inne okoliczności, które wymagają zapewnienie opieki  uczniom 

w Szkole. 
3. Godziny pracy świetlicy ustala Dyrektor w zależności od potrzeb. 

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie 

nie może przekraczać 25. 

5. Praca świetlicy ma na celu: 

1) zapewnienie zajęć świetlicowych uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz 

rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne; 

2) pomoc w odrabianiu lekcji; 

3) zapewnienie opieki uczniom zapisanym do świetlicy; 

4) właściwą organizację czasu wolnego przed lekcjami i po lekcjach; 

6. Do zadań nauczyciela wychowawcy  świetlicy należy: 

1) opracowanie rocznego planu pracy świetlicy; 

2) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i odrabiania 

zadań domowych w  świetlicy; 

3) organizowanie gier zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w 

pomieszczeniach świetlicy i na  powietrzu, mający na celu prawidłowy rozwój 

fizyczny dziecka; 

4) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym 

zakresie; 

5) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki 

oraz kształtowanie nawyków życia codziennego; 

6) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i 

czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia; 

7) rozwijanie samodzielności, samorządności oraz aktywności społecznej; 

8) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w świetlicy; 

9) współdziałanie z rodzicami, wychowawcami i nauczycielami. 

7. Nauczyciel - wychowawca świetlicy  jest odpowiedzialny za: 

1) właściwą organizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych; 

2) regularne, ustalone i uzgodnione z rodzicami rozkładem zajęć świetlicy, uczęszczanie 

dzieci na zajęcia; 

3) utrzymanie właściwego stanu estetycznego i higieniczno-sanitarnego pomieszczenia 

świetlicy; 

4) zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece ( w czasie zajęć w 

świetlicy i poza nią);           

5) stosowanie wobec dzieci określonych regulaminem świetlicy nagród i kar; 

6) utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami; 

7) prowadzenie dziennika zajęć świetlicy. 



21 

 

8. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności prawo do: 

1) korzystania z pomocy wychowawcy podczas odrabiania zadań domowych; 

2) uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w świetlicy. 

9. Do obowiązków ucznia przebywającego w świetlicy należy: 

1) kulturalne zachowywanie się na zajęciach świetlicowych; 

2) stosowanie się do poleceń wychowawcy świetlicy; 

3) utrzymywania ładu i porządku w świetlicy; 

4) wykonywania poleceń  nauczyciela wychowawcy; 

5) nieoddalania się ze świetlicy bez powiadomienia nauczyciela wychowawcy. 

 

§ 29 

1. Szczegółowy sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Dyrektor Szkoły  

w „Regulaminie pracy świetlicy”.  

2. Regulamin, o którym mowa w ust.1, określa w szczególności  zasady organizacji zajęć, 

ramowy rozkład zajęć, rozkład dnia, godziny pracy świetlicy w danym roku szkolnym. 

 

§ 30 

Organizacja współdziałania z poradniami i instytucjami specjalistycznymi Szkoła 

współpracuje z poradniami i instytucjami specjalistycznymi poprzez:  

1) występowanie z propozycją pomocy dla ucznia do jego rodziców celem uzyskania 

zgody na skierowanie do odpowiedniej poradni lub instytucji specjalistycznej;  

2) kierowanie rodzica do właściwej poradni, instytucji specjalistycznej;  

3) opiniowanie uczniów wyłącznie na podstawie prośby pisemnej danej poradni lub 

instytucji specjalistycznej;  

4) zapraszanie do udziału w pogadankach, prelekcjach wynikających z planu pracy 

szkoły;  

5) uwzględnianie zaleceń wynikających z opinii wydanych przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły;  

6) konsultowanie indywidualnych przypadków uczniów i ich rodzin co do metod i form 

udzielania pomocy. 

 

§ 31 

1. Szkoła stwarza warunki do współpracy rodziców z nauczycielami i organami Szkoły. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości Statutu Szkoły, Programu wychowawczo-profilaktycznego; 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania sprawdzianu ośmioklasisty; 

3) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale  

i Szkole; 

4) uzyskania informacji na temat swojego dziecka; 

5) uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci; 

6) aktywnego współudziału w procesie nauczania i wychowania swoich dzieci; 

7) wnioskowania o realizację obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 

lub realizację obowiązku szkolnego poza Szkołą; 
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8) występowania z wnioskiem o przyjęcie w trakcie roku szkolnego dziecka spoza 

obwodu do oddziału  szkolnego lub oddziału przedszkolnego; 

9) wnioskowanie o indywidualny program lub tok nauki swojego dziecka; 

10) wnioskowania o zorganizowanie zajęć specjalistycznych na podstawie orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego; 

11) występowanie o zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego lub zwolnienie z realizacji zajęć wychowania 

fizycznego i zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez dziecko tych ćwiczeń lub  opinii o braku 

możliwości uczestniczenia w tych zajęciach; 

12) występowania z wnioskiem o przyjęcie dziecka powracającego  z zagranicy,   

13) występowania o zorganizowanie i udzielanie dziecku pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej; 

14) otrzymania pisemnej informacji o ustalonych dla dziecka formach i okresie udzielanej 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w którym 

poszczególne formy pomocy będą realizowane; 

15) uczestnictwa w spotkaniach zespołu udzielającego pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej ich dziecku; 

16) wnioskowania o wyrażenie zgody na udział w spotkaniach zespołu innych osób, w 

szczególności lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty; 

17) uczestniczenia w opracowywaniu i modyfikowaniu programu edukacyjno-

terapeutycznego oraz dokonywania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania  

ucznia; 

18) wnioskowania o otrzymanie kopii programu edukacyjno-terapeutycznego; 

19) wnioskowania o organizację zajęć dodatkowych; 

20) kierowania i wyrażania opinii na temat pracy nauczyciela, z zachowaniem drogi 

służbowej: wychowawca oddziału, Dyrektor Szkoły, organ sprawujący organ 

pedagogiczny, organ prowadzący; 

21) wyrażania swoich opinii dotyczących pracy organów Szkoły; 

22) wyrażania opinii na temat pracy Szkoły do organu prowadzącego; 

23) zgłoszenia zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna lub końcowa 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych albo roczna lub końcowa ocena 

klasyfikacyjna zachowania albo ocena ustalona wyniki egzaminu klasyfikacyjnego lub 

ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego, została ustalona niezgodnie z 

przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen; 

24) przekazania Dyrektorowi Szkoły uznanych przez siebie za istotne danych o stanie 

zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;    

25) wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej, jeżeli Szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami, w terminie określonym w regulaminie; 

26) wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły; 

27) uzyskania od nauczyciela uzasadnienia ustalonej oceny dziecku; 

28) wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych dziecka; 
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29) wystąpienia z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału,  

o powtarzanie klasy w przypadku dziecka będącego uczniem oddziału klas I-III; 

30) uczestnictwa  w charakterze obserwatora podczas egzaminu klasyfikacyjnego,  

w którym uczestniczy ich dziecko. 

                                                                                      

§ 32 

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

Współdziałanie to polega na systematycznej wymianie informacji i wspólnym ustalaniu 

strategii wychowawczych i dydaktycznych. 

2. Szkoła umożliwia rodzicom uczniów następujące formy kontaktów z nauczycielami: 

1) kontakt bezpośredni  formach: 

a) zebranie ogólne; 

b) zebrania oddziałowe, które odbywają się wg ustalonego harmonogramu; 

c) rozmowy indywidualne; 

d) indywidualne konsultacje z inicjatywy rodziców lub nauczyciela; 

e) zajęcia otwarte; 

f) uroczystości szkolne, klasowe, zawody, rajdy, wycieczki; 

g) rozmowy telefoniczne; 

2) kontakt pośredni w formach: 

a) zapisy w zeszycie przedmiotowym; 

b) zapisy w klasowym zeszycie opinii o uczniu; 

c) korespondencja listowna, mailowa, 

d) zapisy i oceny w dzienniku lekcyjnym. 

 

§ 33 

1. Rodzice dziecka obowiązani są do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły; 

2) zapewnienia systematycznego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych; 

4) informowania w terminie do 30 września każdego roku szkolnego Dyrektora Szkoły,  

w obwodzie w którym dziecko mieszka o realizacji obowiązku szkolnego za granicą ; 

5) współpracy ze Szkołą w zakresie realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego; 

6) uczestnictwa w ogólnych i oddziałowych zebraniach rodziców oraz w indywidualnych 

sprawach ich dzieci na prośbę lub pisemne zawiadomienie nauczycieli, wychowawcy, 

Dyrektora Szkoły; 

7) systematycznej kontroli postępów edukacyjnych dziecka i wywiązywania się  

z obowiązków szkolnych. 

 

§ 34 

1) Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne w Szkole,  

całą Szkołę lub jej część i polega w szczególności na modyfikacji metod i sposobów 

nauczania przy zachowaniu celów i treści nauczania. 
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2) Rozpoczęcie innowacji jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Szkołę 

odpowiednich środków finansowych, a także warunków kadrowych i organizacyjnych 

umożliwiających przeprowadzenie innowacji. 

 

§ 35 

1. W Szkole funkcjonuje stołówka szkolna. W stołówce szkolnej prowadzone jest 

dożywianie.  

2. Uczniowie korzystają z możliwości  spożycia ciepłego posiłku – obiadu. 

3. Obiady w szkole organizowane są na zasadzie cateringu. 

4. Wysokość opłat za posiłki ustala organ  prowadzący szkołę. 

5. Z obiadów płatnych mogą korzystać wszyscy chętni uczniowie. 

6. Uczniowie zakwalifikowani przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach 

i w Gromniku korzystają  z obiadów bezpłatnie. 

 

Rozdział 5 

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 

 

§ 36 

1. W Szkole zatrudniani są nauczyciele i inni pracownicy Szkoły. 

2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły regulują 

odrębne przepisy. 

§ 37 

1. Nauczyciel obowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym 

zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez Szkołę; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 

każdego człowieka;  

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i 

światopoglądów; 

6) podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową; 

7) w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierowania się 

dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z 

poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

2. Do zakresu zadań nauczyciela należy w szczególności: 

1) rzetelne przygotowywanie się do każdych zajęć i prowadzenie ich na najwyższym 

poziomie merytorycznym, dydaktycznym i metodycznym; 

2) przedstawianie Dyrektorowi programu nauczania do prowadzonych przez siebie zajęć 

edukacyjnych; 
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3) sporządzania rozkładu materiału do realizowanego programu nauczania; 

4) przestrzeganie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, w tym obiektywne, 

systematyczne i bezstronne ocenianie uczniów; 

5) dostosowywanie wymagań edukacyjnych wynikających z orzeczeń lub opinii poradni 

psychologiczno - pedagogicznej; 

6) dbanie o poprawność językową uczniów; 

7) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie; 

8) egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pracowniach; 

9) kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach; 

10) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem; 

11) aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej; 

12) udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty; 

13) dokumentowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z 

zasadami określonymi w odrębnych przepisach; 

14) współdziałanie z rodzicami uczniów poprzez zasięganie lub udzielanie informacji 

dotyczących zachowania, postępów w nauce i przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

15) utrzymywanie w jak najlepszym stanie i sprawności technicznej  pomocy 

dydaktycznych oraz sprzętu szkolnego. 

3. Nauczyciel odpowiada za: 

1) poprawność realizacji przyjętego programu nauczania; 

2) jakość i wyniki pracy uczniów z prowadzonych zajęć edukacyjnych; 

3) bezpieczeństwo powierzone jego opiece uczniów; 

4) powierzone mu mienie Szkoły. 

4. Nauczyciel ma prawo w szczególności do: 

1) wyboru programu nauczania oraz jego realizacji z zastosowaniem podręcznika, 

materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych lub jego realizacji bez 

zastosowania podręcznika lub ww. materiałów; 

2) swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, w realizacji programu 

nauczania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne 

nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego 

podręczników i innych pomocy naukowych; 

3) uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na najwyższym 

poziomie. 

 

§ 38 

1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca 

opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danym oddziale: 

1) z własnej inicjatywy w oparciu o wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego lub 

2) w przypadku rezygnacji nauczyciela z pełnienia zadań wychowawcy lub  

3) na wniosek większości rodziców danego oddziału. 
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4. Wnioski, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3, nie są dla dyrektora wiążące. O sposobie ich 

rozpatrzenia dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 7 dni.  

5. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich 

potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły. 

6. Do podstawowych zadań wychowawcy oddziału należy: 

1) otaczanie indywidualną opieką każdego ucznia; 

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia; 

3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

4) koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojego 

oddziału; 

5) realizowanie zadań związanych z ocenianiem zachowania ucznia; 

6) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez ucznia 

7. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.6: 

1) współdecyduje z samorządem oddziału i rodzicami o planie wychowawczym na dany 

rok szkolny oraz dłuższe okresy; 

2) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi  

i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych  

uczniów, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów 

szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów z dysfunkcjami oraz niepowodzeniami 

szkolnymi); 

3) utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

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

b) udzielania im pomocy w oddziaływaniach wychowawczych; 

c) włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły; 

d) informowania o postępach w nauce i zachowaniu ucznia; 

4) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania uczniom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) dba o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne oraz śledzi ich 

postępy w nauce i zachowaniu; 

6) podejmuje skuteczne działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów pomiędzy 

uczniami; 

7) informuje uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i z zachowania zgodnie z 

warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego; 

8) w miarę możliwości organizuje dla swoich wychowanków imprezy kulturalno-

rozrywkowe, rekreacyjne oraz wycieczki krajoznawczo-turystyczne; 

9) organizuje i uczestniczy w zebraniach wywiadowczych; 

10) podejmuje działania prowadzące do upowszechnienia wiedzy pedagogicznej wśród 

rodziców; 

11) jest zobowiązany do zapoznania uczniów z: 

1) zasadami postępowania w razie zauważenia zagrożenia; 

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 
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8. Wychowawca jest odpowiedzialny za właściwe prowadzenie dziennika lekcyjnego i innej 

dokumentacji dotyczącej powierzonego oddziału. 

 

 

§ 39 

1. W Szkole zatrudnia się: 

1) sprzątaczkę; 
2) konserwatora. 

2. Nawiązanie i rozwiązywania stosunku pracy z osobami zatrudnionymi na stanowiskach 

wymienionych w ust. 1, dokonuje Dyrektor na podstawie Kodeksu Pracy. 
3. Szczegółowy przydział zadań dla zatrudnionych pracowników obsługi opracowuje 

Dyrektor uwzględniając Kodeks Pracy. Dokument ten stanowi załącznik do umów o 

pracę. 

4. Do obowiązków pracowników, wymienionych w ust. 1, w związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę należy rzetelne 

wykonywanie zadań, które mają wpływ na bezpieczeństwo uczniów, w szczególności:  

1) przestrzeganie zarządzeń Dyrektora dotyczących spraw organizacyjno-porządkowych; 

2) zwracania uwagi uczniom na niewłaściwe ich zdaniem zachowanie; 

3) nie wpuszczania uczniów do kuchni, kotłowni oraz innych pomieszczeń, w których 

uczniowie mogliby być narażeni na niebezpieczeństwo; 

4) systematyczne utrzymywanie w porządku i czystości obiektów szkolnych i otoczenia; 

5) bieżąca kontrola stanu technicznego obiektu, urządzeń i sprzętu szkolnego; 

6) zgłaszanie Dyrektorowi wszelkich usterek mających wpływ na bezpieczeństwo 

uczniów i innych osób przebywających na terenie Szkoły lub w jej otoczeniu; 

7) zwracanie się do osób postronnych wchodzących na teren Szkoły o podanie celu 

wizyty; 

8) informowanie Dyrektora o każdym przypadku budzącym podejrzenie spowodowania 

zakłócenia porządku lub zagrożenia bezpieczeństwa przez osoby postronne 

wchodzące na teren Szkoły lub przebywające w jej otoczeniu. 

 

§ 40 

1. Szkoła zapewnia warunki zapewniające bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć 

organizowanych przez Szkołę poprzez: 

1) wyposażenie pomieszczeń do nauki w ławki i stoliki odpowiednie do wzrostu 

uczniów; 

2) używanie sprawnych środków dydaktycznych i pomocy naukowych; 

3) zabezpieczony i sprawny sprzęt i wyposażenie w szczególności w sali gimnastycznej, 

boiska szkolnego oraz pracowni; 

4) opracowane regulaminy korzystania z pracowni z określeniem warunków 

bezpieczeństwa;  

5) opracowanie Regulaminu organizacji wycieczek i turystyki w Szkole; 

6) opracowanie regulaminu korzystania z basenu oraz organizacji dowozu uczniów;  

7) organizację dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z Regulaminem 

dyżurów nauczycielskich. 
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2. Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom nauczyciele i wychowawcy 

realizują w niżej określonych sposobach i formach: 

1) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć lekcyjnych; 

2) rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych; 

3) w klasach I-III nauczyciel prowadzący zajęcia pozostaje z uczniami także podczas 

przerwy międzylekcyjnej;  

4) nie pozostawianie uczniów bez opieki podczas prowadzonych przez siebie zajęć; 

5) kontrolowanie obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności uczniów na 

zajęciach; 

6) kontrolowanie stanu technicznego pomieszczenia, w którym są prowadzone zajęcia z 

uczniami oraz znajdującego się w nim sprzętu pod względem bezpieczeństwa 

przebywających w nim osób. 

3. O każdym zaistniałym wypadku nauczyciele i inni pracownicy Szkoły zawiadamiają 

Dyrektora.  

§ 41 

1. Szkoła organizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII.  

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są prowadzone niezależnie od pomocy w wyborze 

kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 42 

1. Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli zespoły nauczycieli prowadzących zajęcia  

w danym oddziale, wychowawcze lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. 

2. Utworzenie, ustalenie składu osobowego, określenie zakresu działalności zespołu wymaga 

formy uchwały Rady Pedagogicznej. 

3. Likwidacja zespołu następuje w trybie przewidzianym dla jego powołania. 

4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący  powołany przez Dyrektora Szkoły, na wniosek 

zespołu. Kadencja przewodniczącego zespołu trwa 3 lata.  

5. Przewodniczący zespołu jest odpowiedzialny za: 

1) sporządzenie planu pracy zespołu na dany rok szkolny, zgodnego z zadaniami 

ustalonymi w planie pracy szkoły oraz potrzebami zespołu; 

2) dokumentacje zebrań zespołu; 

3) opracowanie wniosków dotyczących tematyki spotkań, organizacji pracy zespołu; 

4) przedstawienie, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, Radzie Pedagogicznej 

sprawozdania z pracy zespołu. 

6. Odwołanie przewodniczącego zespołu przed upływem kadencji następuje w trybie 

przewidzianym dla jego powołania. 

7. Zespoły działają wg opracowanych planów pracy. 

8. Zebrania zespołów są protokołowane. 

§ 43 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego  zadaniem jest 

 w szczególności: 

1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb; 
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2) korelowanie treści przedmiotowych przekazywanych na poszczególnych 

przedmiotach; 

3) zintegrowanie wysiłków wszystkich uczących w danym oddziale nauczycieli w celu 

stworzenia właściwego oddziaływania emocjonalnego i wychowawczego na cały 

zespół klasowy; 

4) analizowanie uzyskiwanych efektów kształcenia i rekomendowanie stosownych 

wniosków związanych z ze zmianą organizacji kształcenia Radzie Pedagogicznej; 

5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego, w tym dla początkujących nauczycieli; 

6) opiniowanie przygotowanych w szkole innowacyjnych programów nauczania; 

7) współdziałanie w organizowaniu szkolnych pracowni przedmiotowych, a także w 

uzupełnianiu  ich wyposażenia; 

8) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposób badania 

wyników nauczania; 

9) przygotowanie propozycji zadań do przeprowadzenia próbnego egzaminu uczniów 

klasy ósmej. 

 

§ 44 

1. Nauczyciele, którym powierzono szczególnej opiece oddział szkolny, tworzą zespół 

wychowawczy. 

2. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności: 

1) zorganizowanie współpracy wychowawców dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły; 

2) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia w zakresie radzenia sobie  

z trudnościami wychowawczymi uczniów Szkoły; 

3) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów;  

4) współdziałanie w zakresie organizowania i przeprowadzania imprez ogólnoszkolnych 

środowiskowych; 

5) wspieranie wychowawcy oddziału w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

6) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o wyróżnienie lub ukaranie ucznia; 

7) analizowanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce i opracowywanie 

sposobów udzielania im skutecznej pomocy, 

                                                                                    

Rozdział 6 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

 

§ 45 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do: 
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1) wymagań określonych w 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. 

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 ucznia określonych w § 68 

statutu szkoły. 

4. 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 przekazywanie mu  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) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce  

i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-           

-wychowawczej. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalenie kryteriów zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

5) ustalenie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

6) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i 

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

 

6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego ( do 20 września) informują uczniów 

oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych  

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających  

z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z  zajęć edukacyjnych. 
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7. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów   oraz ich 

rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

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

zachowania.  

 

§ 46 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,  

w przypadkach ucznia: 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-             -

terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe;  

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

orzeczenia;  

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

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 

potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w 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. 

 

§ 47 

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

zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

opinii. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki 

na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3. Jeśli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust. 2 uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

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

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  

z niepełnosprawnościami  sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  
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z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na 

wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 

tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka 

obcego nowożytnego. 

5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki 

należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie 

się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania 

fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia  

w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 

 

§ 48 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel werbalnie uzasadnia ustaloną ocenę. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom do 

wglądu w szkole. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców szkoła może udostępnić do wglądu dokumentację 

egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości  

i umiejętności przeprowadzanego w wyniku wniesionych zastrzeżeń oraz protokół z prac 

komisji rozpatrującej zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Dokumentacja, o której mowa w ust. 5,  udostępniana jest do wglądu na terenie szkoły  

w obecności nauczyciela lub wyznaczonego pracownika szkoły. Dokumentacja nie może 

być wynoszona ze szkoły ani też nie mogą być sporządzane kopie tej dokumentacji.  

Z dokonanego wglądu sporządza się adnotację. 

7. Prace ucznia, o których mowa w ust. 4, nauczyciel zobowiązany jest przechowywać do 

końca danego roku szkolnego (do 31 sierpnia). 
 

§ 49 

1. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej, 

2) końcowej. 

2. Rok szkolny podzielony jest na dwa okresy.  

3. Pierwszy okres kończy się w piątek tygodnia poprzedzającego ferie zimowe, jednak nie 

     później niż do końca stycznia. 

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

zachowania. 

5. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na: 
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1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. 

 

§ 50 

1. Na 1 miesiąc przed planowanym rocznym zebraniem  klasyfikacyjnym Rady    

Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych informują ucznia i jego 

rodziców o zagrożeniu roczną oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych, a wychowawca 

oddziału o zagrożeniu roczną oceną naganną zachowania. 

2. O ocenach, o których jest mowa w ust. 1: 

1) uczniowie informowani są na zajęciach edukacyjnych lub zajęciach z wychowawcą; 

2) rodzice informowani są osobiście przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych lub 

wychowawcę oddziału z odpowiednim wpisem do dziennika lekcyjnego lub pisemnie 

( podpisane przez rodzica pismo przechowuje wychowawca w swojej dokumentacji). 

3. Na 1 tydzień przed planowanym rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych informują ucznia  

o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z danych zajęć, a wychowawca oddziału 

o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Wychowawca oddziału pisemnie informuje rodziców ucznia o ocenach, o których mowa 

w ust.3, sporządzając wykaz przewidywanych ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych 

i przewidywanej oceny zachowania i przekazuje go rodzicom. Podpisany przez rodziców 

wykaz przewidywanych ocen przechowuje wychowawca w swojej dokumentacji. 

 

§ 51 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego 

oddziału oraz ocenianego ucznia. 

2. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne ustalają śródroczną i roczną 

ocenę klasyfikacyjną, a wychowawcy oddziałów  śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania na 2 dni przed śródrocznym i rocznym zebraniem Rady 

Pedagogicznej. 

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

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

 

§ 52 

1. W klasach I-III ocena bieżąca jest wyrażana symbolem cyfrowym 2 - 6, który oznacza 

odpowiedni poziom osiągnięć: 

      6 – sześć (wymagania wykraczające). 

Osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne przewidziane do 

danego etapu nauczania, są oryginalne, twórcze oraz wykazują na dużą samodzielność w ich 

uzyskiwaniu i stosowaniu. Uczeń nie tylko chętnie dostosowuje się do sytuacji zadaniowej w 

jakiej się znalazł ale stara się ją organizować. Zachęca do działania innych. Koryguje 

działanie na skutek własnego doświadczenia. 
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5 –  pięć ( wymagania pełne)  

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczonych realizowanym przez 

nauczyciela programem. Chętnie dostosowuje się do sytuacji zadaniowej. Działania 

odznaczają się z reguły skutecznością. Często wykonuje zalecone zadania na skutek potrzeby 

wewnętrznej. Wykonuje działania bez konieczności równoczesnego obserwowania wzoru. 

4 – cztery (wymagania podstawowe) 

Opanowane przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidziane programem nie są pełne, 

dla danego etapu nauczania, ale wiele umiejętności ma charakter złożony i samodzielny. 

Uczeń świadomie i uważnie odbiera polecenia. Wykonuje czynności odpowiadające 

przyjętej roli w zespole. Wykonuje działania z systematyczną kontrolą każdego elementu i 

porównuje ze wzorcem pod kierunkiem nauczyciela. 

3 – trzy ( wymagania konieczne) 

Oznacza opanowanie podstawowego zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych 

programem nauczania dla danego etapu. Wiadomości i umiejętności z tego zakresu należą do 

przystępnych, o średnim stopniu złożoności i wystarczą do pomyślnego dalszego uczenia się. 

Uczeń świadomie i uważnie odbiera niektóre polecenia. Fragmentarycznie wykonuje 

działania z systematyczną kontrolą każdego elementu. 

2 – dwa ( wymagania minimalne) 

Uczeń opanował elementarne wiadomości i umiejętności programowe przewidziane dla 

danego etapu edukacyjnego. Wiadomości i umiejętności z tego zakresu należą do bardzo 

przystępnych, prostych praktycznych, niezbędnych w funkcjonowaniu szkolnym i poza 

szkolnym. 

 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w klasach I – 

III są ocenami opisowymi. 

§ 53 

 

Ustala się następujące kryteria oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w klasyfikacji 

śródrocznej  i rocznej: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania;  

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się 

zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 

praktycznych, proponuje nietypowe rozwiązania, rozwiązuje zadania wykraczające 

poza przyjęty program nauczania; 

c) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim; 

d) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych lub 

posiada inne porównywalne sukcesy i osiągnięcia; 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności  określonych w  programie 

nauczania oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 
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b) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem 

nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i 

problemów w nowych sytuacjach; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w  program 

nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w 

podstawie programowej;  

b) poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne. 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie 

treści zawartych w podstawie programowej; 

b) wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim 

stopniu trudności. 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale 

braki te umożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy z danego 

przedmiotu w ciągu dalszej nauki, z wyjątkiem uczniów klas programowo 

najwyższych; 

b) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej,  

a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego przedmiotu; 

b) nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

 

§ 54 

1. Bieżące, śródroczne, roczne i końcowe  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  

w klasach IV - VIII 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. 

3. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, o których mowa w ust. 1 pkt.1-5 

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

5. Przy ustalaniu ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  dopuszcza się 

możliwość ustalenia oceny  ze znakiem „+” lub „-”. 

6. Ustalone oceny bieżące wpisuje się do dziennika lekcyjnego w formie cyfrowej. 

 

§ 55 

Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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§ 56 

1. Nauczyciele powinni stosować różnorodne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności 

uczniów. 

2. Formami sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów są: 

1) dłuższe prace pisemne; 

2) testy; 

3) dyktanda; 

4) sprawdziany; 

5) zadania klasowe; 

6) odpowiedzi ustne; 

7) zadania domowe; 

8) kartkówki; 

9) inne, ustalone przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych.  

3. Dłuższe prace pisemne, testy, sprawdziany i zadania klasowe powinny być zapowiadane 

przez nauczyciela na tydzień przed ich przeprowadzeniem. 

4. Nie należy planować więcej niż jedną wymienioną w ust. 3 pisemną formę oceniania 

dziennie i co najwyżej 3 w tygodniu. 

5. Kartkówki mogą być przeprowadzane bez wcześniejszej zapowiedzi nauczyciela. 

6. Nauczyciel jest obowiązany do poprawy prac pisemnych, o których mowa w ust. 2 pkt. 1- 

5, w terminie do 2 tygodni od ich przeprowadzania i poinformowania uczniów  

o  uzyskanych ocenach. Oceny należy wpisać do dziennika lekcyjnego w kolorze 

czerwonym. 

7. Za zgodą nauczyciela uczeń, który otrzymał niesatysfakcjonująca go ocenę, może 

przystąpić po raz drugi do wykonania pracy, o której mowa w ust. 6, nie później niż 2 

tygodnie po sprawdzianie i nie później niż 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Uzyskaną ocenę należy wpisać do dziennika 

lekcyjnego. 
8. Uczeń, który nie przystąpił do wykonania pracy pisemnej, o której mowa w ust. 2 pkt. 1-

5, jest  zobowiązany do jej wykonania w terminie i miejscu wyznaczonym przez 

nauczyciela. 
9. W punktowanych pracach pisemnych przyjmuje się następujący procentowy podział 

punktów dla poszczególnych ocen:  

0 % – 30 %    niedostateczny  

31 % – 50 %    dopuszczający  

51 % - 74 %    dostateczny  

75 % - 90 %    dobry 

91 % - 100 %    bardzo dobry 

100 % + zad. dodatkowe  celujący 

10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede 

wszystkim 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. 
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11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

 

§ 57 

1. 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. Począwszy od klasy IV śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania 

ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

3. Ustala się następujące kryteria oceny zachowania: 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) Bardzo sumiennie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Jest odpowiedzialny, 

obowiązkowy i pracowity. Zawsze we właściwy sposób przygotowuje się do 

udziału w lekcjach i organizowanych przez szkołę przedsięwzięciach. Często 

wykazuje się inicjatywą i większą niż u innych uczniów aktywnością. 

b) Zawsze postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, troszczy się o mienie 

szkoły i jej estetyczny wygląd, dba o wypożyczone podręczniki szkolne i lektury. 

c) Chętnie, często z własnej inicjatywy, uczestniczy w organizowanych przez szkołę 

uroczystościach i imprezach szkolnych oraz przyczynia się do ich pomyślnego 

przebiegu. Zawsze ma na uwadze troskę o honor i prestiż szkoły. 

d) Zawsze dba o bezpieczeństwo, życie i zdrowie własne oraz innych osób. W każdej 

sytuacji przestrzega obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz zasad ruchu 

drogowego. Nigdy nie stosuje niedozwolonych dla jego wieku używek. Zna 

zasady higienicznego trybu życia i stosuje je w praktyce. 

e) Zawsze w sposób godny i kulturalny zachowuje się w szkole i poza nią. W każdej 

sytuacji okazuje szacunek innym osobom, stosuje się do zasad tolerancji, o ile nie 

pozostaje to w sprzeczności z dobrem innych. Kulturalnie odnosi się do innych, 

nie stosuje słów obraźliwych czy wulgaryzmów. Nie nadużywa czyjegoś zaufania, 

chyba że szkodziłoby to dobru innych osób, zwłaszcza ich zdrowiu czy życiu. 

f) Zawsze przestrzega norm i zasad obowiązujących na terenie szkoły oraz w czasie 

organizowanych przez nią imprez i uroczystości, w tym tych postanowień, które 
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dotyczą stroju i wyglądu ucznia oraz używania przez niego telefonu komórkowego 

lub innych urządzeń elektronicznych rejestrujących dźwięk lub obraz. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) Bez zastrzeżeń wywiązuje się ze swoich uczniowskich obowiązków. Zwykle jest 

obowiązkowy i pracowity. Zazwyczaj we właściwy sposób przygotowuje się do 

udziału w lekcjach i organizowanych przez szkołę przedsięwzięciach. Zdarza mu 

się wykazywać inicjatywę przy realizowaniu wspólnie z kolegami podejmowanych 

zadań. 

b) Stara się postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, troszczyć się o 

mienie szkoły i jej estetyczny wygląd. Nie niszczy wypożyczonych podręczników 

i lektur. 

c) Nie odmawia, jeśli  jest poproszony o zaangażowanie się w organizowane przez 

szkołę uroczystości i imprezy. Stara się bardzo dobrze wywiązywać z przyjętych 

na siebie zadań. Wykazuję troskę o honor i prestiż szkoły. 

d) Stara się dbać o bezpieczeństwo, życie i zdrowie własne oraz innych osób. 

Przestrzega obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz zasad ruchu 

drogowego. Nie stosuje niedozwolonych dla jego wieku używek. Zna zasady 

higienicznego trybu życia i stara się stosować je w praktyce. 

e) Jest kulturalny w szkole i poza nią. Okazuje szacunek innym osobom. Cechuje go 

dbałość o stosowanie odpowiedniego języka w kontaktach z innymi, bez 

obraźliwych słów czy wulgaryzmów. Nie nadużywa niczyjego zaufania. 

f) Zwykle przestrzega norm i zasad obowiązujących na terenie szkoły oraz w czasie 

organizowanych przez nią imprez i uroczystości, w tym tych postanowień, które 

dotyczą stroju i wyglądu ucznia oraz używania przez niego telefonu komórkowego 

lub innych urządzeń elektronicznych  rejestrujących dźwięk lub obraz. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) Stara się wywiązywać ze swoich uczniowskich obowiązków, chociaż zdarzają mu 

się pewne potknięcia. We właściwy sposób jest przygotowany do zajęć. Jego 

sumienność oraz poczucie obowiązku mogą budzić pewne zastrzeżenia. 

b) Ma świadomość, że należy dbać o dobro społeczności szkoły, troszczyć się o jej 

mienie i estetyczny wygląd, chociaż nie zawsze udaje mu się realizować to w 

praktyce. Jego potknięcia nie wynikają jednak z celowego i złośliwego działania. 

c) Zdarza mu się nie wyrazić zgodny na udział w organizowanych przez szkołę 

uroczystościach i imprezach, ale jeśli już się zaangażuje, wykonuje powierzone 

sobie zadania w sposób zadowalający. 

d) Ma świadomość, że konieczne jest dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie i życie 

innych, ale zdarza mu się, choć nieumyślnie, zachować się w sposób 

nieodpowiedzialny i narazić siebie lub innych na niebezpieczeństwo. W takich 

sytuacjach wykazuje skruchę i wolę poprawy. 

e) Zazwyczaj cechuje go wysoka kultura osobista, chociaż zdarzają mu się 

niewłaściwe zachowania. Zwykle okazuje szacunek innym, w kontaktach z nimi 

używa pozbawionego wulgaryzmów języka. Wie o potrzebie bycia tolerancyjnym, 

chociaż nie zawsze stosuje się do tej zasady. 



39 

 

f) Zdarza mu się nie przestrzegać norm i zasad obowiązujących na terenie szkoły 

oraz w czasie organizowanych przez nią imprez i uroczystości, w tym tych 

postanowień, które dotyczą stroju i wyglądu ucznia oraz używania przez niego 

telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych rejestrujących dźwięk 

lub obraz. 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) Mobilizowany i motywowany stara się wywiązywać z obowiązków wynikających 

ze statusu ucznia, chociaż zdarzają mu się w tym względzie pewne potknięcia. 

Zdarza mu się być nieprzygotowanym do udziału w zajęciach, ale wyraża wolę 

poprawy. 

b) Troskę o dobro społeczności szkolnej, o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd 

przejawia tylko wtedy, gdy jest do tego mobilizowany i zachęcany. Nie ma 

poczucia tego, że jest to istotna sprawa. 

c) Niechętnie i rzadko bierze udział w organizowanych przez szkołę uroczystościach 

i  imprezach. W sposób niedbały wywiązuje się z powierzonych sobie zadań. 

d) Motywowany i proszony o właściwe zachowanie podporządkowuje się 

poleceniom, rezygnując z prowokowania sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i 

życia swojego lub innych osób. Nie pamięta jednak o potrzebie dbałości o 

bezpieczeństwo, nie troszczy się o przestrzeganie zasad higienicznego trybu życia. 

e) Stara się stosować do zasad kulturalnego współżycia i komunikowania się , ale 

często trzeba przypominać mu o podporządkowaniu się przyjętym normom. Jest 

podatny na perswazje i upomnienia. Stara się unikać wulgaryzmów. 

f) Dość często nie przestrzega norm i zasad obowiązujących na terenie szkoły oraz w 

czasie organizowanych przez nią imprez i uroczystości, w tym tych postanowień, 

które dotyczą stroju i wyglądu ucznia oraz używania przez niego telefonu 

komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych rejestrujących dźwięk lub 

obraz, ale jest podatny na perswazje i upomnienia. 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) W sposób niedbały i mało odpowiedzialny podchodzi do swoich uczniowskich 

obowiązków. Nie wywiązuje się z przyjętych na siebie zobowiązań. 

b) Nie troszczy się o dobro społeczności szkolnej, o mienie szkoły i jej estetyczny 

wygląd nawet wtedy, gdy jest do tego mobilizowany i zachęcany. Nie widzi 

potrzeby działania na rzecz wspólnego dobra. 

c) Postępuje w sposób godzący w honor i prestiż szkoły. Nigdy nie angażuje się w 

realizowane przez szkołę przedsięwzięcia. 

d) Dość często prowokuje sytuacje, w czasie których narażone jest zdrowie lub życie 

jego czy innych osób. Zdarza mu się stosować niedozwolone w jego wieku 

używki. Wykazuje niewielką wolę poprawy. 

e) Nie stosuje się do zasad kulturalnego współżycia i komunikowania się. Nie jest 

podatny na upomnienia. W kontaktach z innymi nadużywa wulgaryzmów i słów 

obraźliwych. 

f) Nie stosuje się do przestrzegania norm i zasad obowiązujących na terenie szkoły 

oraz w czasie organizowanych przez nią imprez i uroczystości, w tym tych 

postanowień, które dotyczą stroju i wyglądu ucznia oraz używania przez niego 
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telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych rejestrujących dźwięk 

lub obraz. 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) W bardzo lekceważący sposób traktuje swoje uczniowskie obowiązki. Zwykle jest 

nieprzygotowany do zajęć, nie obchodzą go skutki jego  nieodpowiedzialności. 

b) W sposób świadomy i celowy niszczy mienie szkoły, wyraźnie podkreśla swój 

lekceważący stosunek do troski o wspólne dobro. Nie wyraża woli poprawy. 

c) Podejmuje świadome i celowe działania mające na celu zniszczenie prestiżu 

szkoły. Niszczy lub wyśmiewa wysiłek osób troszczących się o jak najlepszy 

przebieg organizowanych przez szkołę uroczystości i imprez. 

d) W sposób lekceważący traktuje przyjęte zasady bezpiecznego zachowywania się. 

Świadomie i celowo naraża zdrowie lub życie własne lub innych. Stosuje 

niedozwolone w jego wieku używki. Namawia lub nakłania do niewłaściwego 

zachowania  inne osoby. Nie poddaje się żadnym środkom perswazji. 

e) Celowo, w sposób prowokacyjny lekceważy zasady kulturalnego współżycia. Nie 

szanuje innych, obraża ich. Używa języka pełnego wulgaryzmów. 

f) W sposób lekceważący traktuje zasady i normy obowiązujące  na terenie szkoły 

oraz w czasie organizowanych przez nią imprez i uroczystości, w tym te 

postanowienia, które dotyczą stroju i wyglądu ucznia oraz używania przez niego 

telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych rejestrujących dźwięk 

lub obraz. Nie reaguje na upomnienia, nie okazuje chęci poprawy. 

 

§ 58 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

2. Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej. 

3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy 

zasadności wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

4. Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie zadań  

i obowiązków przewidzianych dla danych zajęć edukacyjnych. W oparciu o tę analizę 

może ocenę podwyższyć lub utrzymać. 

5. Nauczyciel może przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać 

sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia, w formach stosowanych przez nauczyciela, w 

obszarze uznanym przez nauczyciela za konieczne. 

6. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania. 

. 

§ 59 

1. Uczeń lub jego  rodzice mogą zwrócić się do wychowawcy o ustalenie wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej. 

3. Wychowawca jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku, o którym mowa  

w ust. 2. 
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4. Wychowawca dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie 

obowiązków określonych w § 68 oraz kryteriów oceniania zachowania §57 ust.3.  W 

oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć lub utrzymać. 

5. Wychowawca może przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać 

analizy wniosku ucznia w zespole, w skład którego wchodzi przewodniczący zespołu 

wychowawców, przedstawiciel samorządu klasy, do której uczeń uczęszcza. 

6. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania. 

 

§ 60 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

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

5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły  

w składzie: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

7. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu uzgadnia 

się z uczniem i jego rodzicami. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w terminie uzgodnionym z ust. 8, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem §§ 

61 i 62. 

 

§ 61 

1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną 

ocenę klasyfikacyjną, o której mowa § 54 ust.1 pkt.6, z jednych lub dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych 

zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego 

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
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4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 

egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

5. W celu  przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, dyrektor szkoły powołuje komisję, w 

skład której wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel – jako przewodniczący 

komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracach 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego 

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

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

5. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia. 

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

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

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

7. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem §62. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 

9. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w 

ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te 

zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

§ 62 

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

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych 

ocen.  

2. 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. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia i ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z 

danych zajęć edukacyjnych; 
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2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

4. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 1, wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel – jako przewodniczący 

komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracach 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego 

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

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, techniki, informatyki  

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni 

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z 

uczniem i jego rodzicami. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i 

umiejętności  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego 

rodzicami. 

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

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

8. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z 

zastrzeżeniem § 61 ust.1. 

9. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności sporządza się protokół, który stanowi 

załącznik do arkusz ocen ucznia. 

10. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 2, wchodzą: 

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

przewodniczący komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

5) przedstawiciel rady rodziców. 

11. Komisja, o której mowa w ust.3 pkt. 2 ustala roczną ocenę zachowania w terminie 5 dni 

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Ocena jest ustalana w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego komisji. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 63 
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1. Uczeń klasy I – III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo 

wyższej. 

2. 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 rady pedagogicznej. 

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

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej 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. 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał 

roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.  

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym, postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

6. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę. 

 

§ 64 

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

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co 

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

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

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

średniej, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z 

tych zajęć. 

§ 65 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których 

mowa w §54 ust.1 pkt. 1-5, przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty  z 

zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i art. 44zz ust. 2. Ustawy o systemie oświaty.  

2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym, postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w 

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

3. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen 

klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=1#P1A378
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=1#P1A379
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=1#P1A381
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4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 

średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne 

uzyskane z tych zajęć. 

5. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę  

i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty. 

6. Wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa na ukończenie szkoły. 

 

 

Rozdział 7 

Uczniowie szkoły 

 

§ 66 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających mu bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz 

poszanowanie jego godności osobistej; 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

3) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaga-

niami, w tym z wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania zachowania oraz 

sposobami i warunkami oceniania;  

4) oceniania jego postępów w nauce i zachowaniu zgodnie z postanowieniami 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania; 

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

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

7) pomocy w razie trudności w nauce oraz pomocy materialnej; 

8) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra innych osób; 

9) reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach sportowych; 

10)  korzystania z wycieczek oraz innych imprez organizowanych przez szkołę; 

11) korzystania podczas zajęć z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych 

oraz       biblioteki szkolnej; 

12) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się  

w organizacjach działających na jej terenie; 

13) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez udział w kołach 

przedmiotowych i różnego rodzaju formach zajęć pozalekcyjnych organizowanych 

przez szkołę; 

 

§ 67 

Ustala się następujący tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia i sposób 

załatwienia skargi. 

1) W przypadku naruszenia praw ucznia, określonych w statucie szkoły oraz zawartych 

w konwencjach międzynarodowych, rodzice mogą wnosić do Dyrektora Szkoły 

skargę w terminie do 7 dni od zaistnienia zdarzenia naruszenia tych praw.  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=1#P1A6
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2) Skargi i wnioski winny być składane w formie pisemnej lub ustnej przez 

zainteresowane osoby  u Dyrektora Szkoły; 

3) W przypadku ustnego zgłoszenia sporządza się protokół, który podpisują wnoszący 

i przyjmujący skargę; 

4) Skargi anonimowe nie będą przyjmowane; 

5) Rozpatrywanie skargi następuje do 14 dni od jej zgłoszenia. W uzasadnionych 

przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni po uprzednim 

poinformowaniu osób zainteresowanych. 

6) W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego 

skargę do złożenia dodatkowych wyjaśnień. w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, 

z jednoczesnym pouczeniem, że nie usunięcie tych braków pozostawia skargę bez 

rozpatrzenia; 

7) Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie 

rozstrzygania skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od 

wydanej decyzji w terminie do 14 dni. 

8) Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora do organu wyższej instancji 

za pośrednictwem Dyrektora Szkoły. 

§ 68 

1. Do obowiązków ucznia w zakresie właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych 

należy: 

1) uczestniczenie we wszystkich obowiązkowych zajęciach wynikających  

z tygodniowego planu nauczania klasy, do której uczęszcza, a także w wybranych 

przez siebie zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych oraz sumienne 

wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią oraz troska o jej prestiż;  

3) podporządkowywanie się zarządzeniom, zaleceniom i ustaleniom organów 

statutowych szkoły; 

4) stosowanie się do wskazań nauczycieli dotyczących właściwego spędzania     

przerw  międzylekcyjnych; 

5) udział w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach oraz 

przyczynianie się do ich pomyślnego przebiegu; 

6) szanowanie własności prywatnej i wspólnej;  

7) dbanie o piękno mowy ojczystej w każdym miejscu i sytuacji. 

2. Do obowiązków  ucznia w zakresie właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych 

pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów. 

1) szanowanie godności i wolności drugiego człowieka, o ile nie ogranicza to 

wolności innej osoby lub nie zagraża jej zdrowiu i życiu, jak również nie  narusza 

norm etycznych; 

2) okazywanie szacunku rodzicom, nauczycielom, innym pracownikom szkoły oraz  

osobom starszym; 

3) kulturalne odnoszenie  się do koleżanek i kolegów; 

4) przeciwstawianie  się wulgaryzacji i brutalności; 

5) zachowywanie tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych,  

powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi, a zwłaszcza czyjemuś 
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zdrowiu czy życiu. 

3. Do obowiązków ucznia w zakresie usprawiedliwiania nieobecności  na zajęciach 

edukacyjnych należy: 

1) przedłożenie  usprawiedliwienia podpisanego przez jednego z rodziców najlepiej  

w dniu stawienia się na zajęcia lekcyjne, jednakże nie później, niż na najbliższej 

godzinie wychowawczej (w przypadku uczniów klas I-III nie później niż w ciągu 

tygodnia); 

2) respektowanie dodatkowych ustaleń: 

a) w  danym dniu uczeń może być zwolniony z części zajęć szkolnych przez 

wychowawcę lub nauczyciela prowadzącego te zajęcia tylko osobiście przez 

rodzica ( fakt ten należy odnotować w dzienniku lekcyjnym), 

b) w przypadku, gdy nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych budzą 

zastrzeżenia, wychowawca oddziału ma prawo wezwać  rodzica na rozmowę, 

c) po ustalonym terminie usprawiedliwiania nieobecność traktowana będzie jako 

nieusprawiedliwiona, 

d) dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach może być 

także zaświadczenie lekarskie (oryginał lub kopia). 

 

4.  Do obowiązków ucznia w zakresie przestrzegania zasad ubierania się na terenie szkoły 

należy: 

1) noszenie schludnych, czystych, wyprasowanych ubrań, bez zbędnej ekstrawagancji, 

wulgarnych napisów czy emblematów sugerujących przynależność do grup 

nieformalnych; 

2) noszenia na terenie szkoły obuwia zastępczego (obowiązkiem ucznia jest 

dopilnowanie, aby buty miały zawiązane   sznurowadła  w przypadku, gdy nie są na 

rzepy, gumki lub wsuwane); obuwie sportowe używane w czasie zajęć na zewnątrz nie 

może być noszone w budynku szkoły. 

3) noszenie podczas uroczystości szkolnych, imprez okolicznościowych i oficjalnego 

reprezentowania szkoły stroju galowego: 

a) dla dziewcząt: 

− biała bluzka, 

− spódnica czarna lub granatowa stosownej długości, ewentualnie czarne lub  

granatowe spodnie; 

− sukienka w ciemnym, jednolitym kolorze 

b) dla chłopców: 

− biała koszula, 

− spodnie czarne lub granatowe. 

4) noszenie na zajęcia sportowe stroju sportowego składającego się z: 

a) białej, bawełnianej koszulki z krótkim rękawkiem, 

b) ciemnych, sportowych spodenek, 

c) obuwia z  podeszwą antypoślizgową, 

d) dresu ( w chłodne dni); 

5) unikanie: 
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a) zbyt ozdobnej  biżuterii, 

b) niewłaściwych dla ich wieku zabiegów upiększających, np. makijażu, farbowania 

włosów,  

c) nakryć głowy w szkole. 

 

5. Do obowiązków ucznia w zakresie warunków wnoszenia i korzystania z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły należy: 

1) powstrzymanie się podczas wszystkich zajęć edukacyjnych, przerw śródlekcyjnych 

oraz uroczystości szkolnych od  używania telefonów komórkowych lub innych 

urządzeń elektronicznych rejestrujących dźwięk lub obraz, a w szczególności od 

rejestrowania jakichkolwiek sytuacji z życia szkolnego; 

2) w czasie zajęć edukacyjnych, rekreacyjno – sportowych i turystyczno –                           

-krajoznawczych organizowanych poza szkołą, stosowanie się do zasad ustalonych 

przez nauczyciela - organizatora lub kierownika wycieczki; 

3) w przypadku konieczności niezwłocznego skorzystania z posiadanego telefonu 

komórkowego, poproszenie któregoś z nauczycieli  o pozwolenie na włączenie  

i użycie urządzenia. 

 

6. Do obowiązków ucznia w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz 

kolegów należy :  

1) przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz zasad ruchu 

 drogowego; 

2) powstrzymywanie się od palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków oraz 

 innych środków odurzających;   

3) niezwłoczne powiadamianie nauczyciela uczącego lub dyżurującego, ewentualnie 

 wychowawcy lub dyrektora szkoły o zauważonych na trenie szkoły lub w jej otoczeniu 

 niebezpiecznych sytuacjach i przedmiotach zagrażających zdrowiu albo życiu 

 uczniów, także innych osób; 

4) współdziałanie z nauczycielami oraz pracownikami szkoły w utrzymaniu 

 bezpieczeństwa i porządku 

 

§ 69 

1. Uczeń może być nagrodzony za: 

1) za rzetelną naukę i wzorowe zachowanie; 

2) pracę na rzecz Szkoły; 

3) wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych; 

4) 100 % frekwencję na zajęciach szkolnych; 

5) wyróżniającą się pracę społeczną, wolontariat lub wzorowe pełnienie funkcji 

w organizacjach działających na terenie szkoły; 

6) dzielność i odwagę. 

 

2. Nagrodami są: 

1) pochwała wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwała wychowawcy na spotkaniu z rodzicami; 
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3) pochwała dyrektora szkoły na apelu szkolnym; 

4) pochwała dyrektora szkoły na ogólnoszkolnym zebraniu rodzicielskim; 

5) stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe; 

6) dyplom za 100 % frekwencję w danym roku szkolnym; 

7) dyplom wzorowego ucznia, dla uczniów klas IV - VIII, którzy uzyskali świadectwo 

promocyjne lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem; 

8) w przypadku uczniów klas I-III dyplom za szczególnie wysokie osiągnięcia  

w nauce i wzorowe  zachowanie; 

9) dyplomy za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, pracę społeczną na rzecz 

szkoły oraz wolontariat. 

 

3. Rada Rodziców z własnej inicjatywy może przyznawać uczniom nagrody rzeczowe. 

4. Zasady promocji z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem określają 

odrębne przepisy. 

5. Zasady przyznawania uczniom stypendiów szkolnych za wyniki w nauce lub osiągnięcia 

sportowe określają odrębne przepisy. 

6. O przyznanej uczniowi nagrodzie wychowawca zawiadamia rodziców nagrodzonego 

ucznia. 

7. Nagrodzony uczeń lub jego rodzice mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody. 

Zastrzeżenia wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu przyjęcia zastrzeżeń. 

8. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 7 rozpatruje Dyrektor i informuje o rozstrzygnięciu 

w terminie 7 dni od daty złożenia zastrzeżenia. 

 

 

§ 70 

1. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, o których mowa w § 68 uczeń może być 

ukarany. 

2. W Szkole ustala się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie wychowawcy; 

2) nagana wychowawcy; 

3) upomnienie Dyrektora; 

4) nagana Dyrektora; 

5) zawieszenie, na wniosek wychowawcy, przez Dyrektora prawa ucznia do udziału 

w nieobowiązkowych zajęciach (np. kółka zainteresowań, wycieczki, imprezy 

kulturalno-rozrywkowe i rekreacyjne, itp.), do reprezentowania Szkoły na zewnątrz 

(np. zawody sportowe, konkursy, uroczyste akademie, itp.); 

6) przeniesienie ucznia przez Kuratora Oświaty, na wniosek Dyrektora, do innej szkoły. 

2. Przy wymierzaniu kary przestrzega się gradacji ich stosowania, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. W niżej wymienionych przypadkach wobec ucznia mogą być stosowane kary bez 

zachowania zasady gradacji kar: 

1) umyślne niszczenie mienia szkolnego; 

2) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innego ucznia; 

3) demoralizacja innych uczniów; 

4) kradzieże, rozboje, włamania; 
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5) handel środkami odurzającymi na terenie szkoły lub środowiska  

5. O udzielonej uczniowi karze wychowawca powiadamia rodziców. 

6. Od udzielonej kary uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do Dyrektora. Odwołanie 

składa się na piśmie w terminie do 3 dni roboczych od powiadomienia rodziców. 

7. Dyrektor rozpatruje odwołanie oraz powiadamia pisemnie rodziców o swoim 

rozstrzygnięciu w terminie do 14 dni. 

8. Od rozstrzygnięcia Dyrektora szkoły rodzicom ucznia przysługuje prawo odwołania do 

Rady Pedagogicznej w terminie do 7 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym 

mowa w pkt. 7. Rada Pedagogiczna podejmuje stosowną decyzję w terminie do 14 dni. 

Decyzja Rady Pedagogicznej jest ostateczna. 

 

§ 71 

1. W przypadkach: 

1) wyczerpania działań wychowawczych i dyscyplinujących ze stosowaniem kar 

włącznie i brakiem poprawy zachowania ucznia; 

2) spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u innego ucznia, np. poprzez 

umyślne i brutalne pobicie, wymagającego interwencji lekarskiej; 

3) handel środkami odurzającymi na terenie szkoły lub środowiska; 

4) dopuszczanie się częstych kradzieży 

5) dopuszczanie się rozbojów i włamań; 

Dyrektor może wystąpić do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o 

przeniesieniu ucznia do innej szkoły. 

2. Przed wystąpieniem z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły Dyrektor może 

zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej. 

 

 

Rozdział 8 

Przyjmowanie uczniów do szkoły 

 

§ 72 

1. Do klasy I Szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły na 

podstawie zgłoszenia rodziców. 

2. Dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w Szkole 

innej niż szkoła podstawowa, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, 

jest przyjmowane do klasy I Szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. 

3. O przyjęciu uczniów w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor. 

4. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, kryteria przyjęć do Szkoły, 

rodzaje dokumentów wymagane od kandydatów określają przepisy ustawy Prawo 

oświatowe. 

 

Rozdział 9 

Oddział przedszkolny 
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§ 73 

1. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci od początku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i zamieszkałe na terenie Gminy. W miarę 

wolnych miejsc można przyjąć dzieci spoza Gminy. 

2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

3. Zasady przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego określa Burmistrz Gminy 

Ciężkowice. 

4. Oddział przedszkolny funkcjonuje w godzinach 800 – 1300.  

 

 

§ 74 

1. Celami wychowania przedszkolnego są: 

1) wsparcie całościowego rozwoju dziecka; 

2) umożliwienie dziecku odkrywania własnych możliwości, sensu działania oraz 

gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna 

3) osiągnięcie dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji; 

1. Do zadań oddziału przedszkolnego należy: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i 

poznawczym obszarze jego rozwoju; 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i 

odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa; 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i 

umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez 

dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc 

dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do 

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i 

rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 

samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o 

zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 

pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, 

ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki; 
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10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację 

otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających 

poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, 

adekwatnych do etapu rozwoju dziecka; 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację 

elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i 

podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do 

poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, 

grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania 

zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści 

wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu 

dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do 

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

16) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

2. Zadania Szkoły  w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej opisane  

w § 7 dotyczą  oddziału przedszkolnego. 

3. Zadania Szkoły w zakresie zasad bezpieczeństwa dzieci oraz zasad promocji zdrowia 

zostały ujęte w § 8 dotyczą  oddziału przedszkolnego. 

 

§ 75 

Na życzenie rodziców w oddziale prowadzone są zajęcia z religii. Udział w zajęciach z religii 

nie jest obowiązkowy. 

 

§ 76 

1. Oddział przedszkolny sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody 

oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych  

z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:  

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz 

w trakcie zajęć poza terenem placówki,  

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - pod względem fizycznym jak i 

psychicznym,  

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż,  

4) współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę 

potrzeb konsultację i pomoc.  

2. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe 

w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, a w 

czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia. 
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3. W czasie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym nie może ono pozostać bez nadzoru 

osoby dorosłej. 

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom na drogach publicznych prowadzi się 

systematyczną pracę dotyczącą znajomości przepisów ruchu drogowego. Oddział 

przedszkolny stosuje różne formy pracy kształtujące umiejętności poruszania się po 

drogach  

i współpracuje z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego. 

5.  Oddział przedszkolny może organizować wycieczki autokarowe i inne wyjazdy  

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie. Program wycieczki winien 

być dostosowany do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci. 

6. Szczegółowe informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa dzieci zawarte są w 

regulaminie wycieczek, o którym mowa w § 40 ust.1 pkt.5. 

 

§ 77 

1. Rodzice dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka 

z Przedszkola z zastrzeżeniem ust. 2. Opiekę na dzieckiem w drodze do oddziału 

przedszkolnego i z oddziału przedszkolnego sprawują rodzice. 

2. Rodzice przyprowadzają  do oddziału przedszkolnego wyłącznie zdrowe dziecko. 

3. Rodzice mogą upoważnić pełnoletnią osobę do odbioru dziecka z oddziału 

przedszkolnego. Upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, 

serię i numer dowodu tożsamości oraz własnoręczny podpis rodzica.  

4. Rodzice lub osoba upoważniona powinna przyprowadzić dziecko i oddać pod opiekę 

nauczyciela. 

5. Rodzice powierzają dziecko nauczycielowi od godz. 8.15 

6. W przypadku wcześniejszego odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego nauczyciel 

odnotowuje nieobecność dziecka w oddziale przedszkolnym w dzienniku zajęć, a także 

godzinę odbioru dziecka. 

7. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na swój stan 

(np. nietrzeźwość) stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa. 

8. Rodzice mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola do godziny jego zamknięcia. W 

przypadku, gdy rodzice lub osoba upoważniona nie odbiera dziecka z oddziału 

przedszkolnego, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej 

przez Dyrektora nie dłużej jak do jednej godziny od zakończonych zajęć.  

9. Nauczyciel oddziału przedszkolnego podejmuje działania związane z kontaktowaniem się 

z rodzicami lub osobami upoważnionymi, które nie odebrały dziecka z oddziału 

przedszkolnego. Nauczyciel lub osoba dyżurująca o nieodebraniu dziecka w terminie 

zawiadamia Dyrektora.  

10. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola przez rodziców po upływie czasu, o 

którym owa w ust. 7, oraz niemożnością skontaktowania się z nimi bądź osobami 

upoważnionymi, Dyrektor lub nauczyciel podejmie decyzję o wezwaniu Policji. 

11. Żądanie jednego z rodziców dotyczące nie wydawania dziecka z oddziału przedszkolnego 

drugiemu z rodziców może być respektowane wyłącznie w wypadku poparcia tego 

żądania stosownym orzeczeniem sądowym. 
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§ 78 

Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami 

określa § 31. 

§ 79 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia w oddziale przedszkolnym jest odpowiedzialny za:  

1) jakość oraz wyniki pracy, dydaktycznej i wychowawczej;  

2) bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych im wychowanków podczas zajęć;  

3) pobudzanie procesów rozwojowych do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez 

wykorzystywanie ich kreatywności;  

4) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej w oparciu o 

dopuszczony do użytku w szkole program wychowania przedszkolnego;  

5) współpracę z pedagogiem oraz z innymi specjalistami służącymi pomocą w 

rozwiązywaniu problemów;  

6) prowadzenie dokumentacji swojej pracy oraz prowadzenie obserwacji pedagogicznej 

służącej poznawaniu swoich wychowanków;  

7) indywidualizację i otoczenie opieką każdego z wychowanków i dostosowują metody i 

formy pracy do jego możliwości. 

 

 

§ 80 

1. W oddziale przedszkolnym prowadzona jest systematyczna współpraca z rodzicami w 

celu jednolitego oddziaływania wychowawczego.  

2. Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie współdziałaniem z rodzicami w sprawach 

wychowania i nauczania dzieci należy: 

1) udzielanie rodzicom rzetelnych informacji o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju;  

2) systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących 

realizowanych w oddziale przedszkolnym;  

3) zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i 

włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i 

umiejętności;  

4) informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do 

wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie natrafiają;  

5) zachęcanie rodziców do współdecydowania np. wspólne organizowanie wydarzeń, w 

których biorą udział dzieci. 

3. Prawa rodziców opisane w § 30 dotyczą również rodziców oddziału przedszkolnego. 

 

§ 81 

1. Dzieci w przedszkolu mają prawo do:  

1) akceptacji takim jakim jest,  

2) pełnego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,  

3) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,  

4) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,  

5) poszanowania godności, bez względu na sytuację, w jakiej się znajdzie,  
6) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,  
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7) odkrywania świata,  

8) swobodnej, nieskrępowanej, twórczej ekspresji,  

9) wypowiadania swojej opinii i racji.   

2. Dzieci mają obowiązek przestrzegać ustalonych wspólnie w swojej grupie reguł i norm 

współżycia. 

§ 82 

1. Dyrektor może skreślić dziecko z listy dzieci oddziału przedszkolnego z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej nieprzerwanie  1 miesiąc. 

2. Skreślenia z listy wychowanków nie stosuje się w przypadku dziecka 6- letniego objętego 

obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego 

 

§ 83 

Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustalone przez organ prowadzący. 

 

Rozdział 10 

Postanowienia końcowe 

 

§ 84 

1. Szkoła używa pieczęci okrągłych – małej i dużej. 

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

3. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy.  

4. Zmiany w statucie przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna. 

5. Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i publikuje na 

stronie internetowej Szkoły. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 


