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Statut Szkoły Podstawowej Nr 17 im.Jana Pawła II w Chorzowie 

Rozdział 1  

  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  

  

  

  

§ 1  

 

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

1)   Szkole        - należy przez to rozumieć Szkoła Podstawowa Nr 17  w Chorzowie 

2)  Ustawie      - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2156 z zm.) 

3)  Statucie     - należy przez to rozumieć Statut Szkoły,  

4)  Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie Szkoły 

i Radzie Rodziców   – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole, 

5)  uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich  rodziców lub 

prawnych opiekunów, 

6)  wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej  opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole, 

7)  organie prowadzącym Szkołę - należy przez to rozumieć Gminę Chorzów, Akt 

założycielski- UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ NR VII/63/99 z dn. 4 marca 1999 roku 

8) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą - należy przez to  rozumieć 

Kuratorium Oświaty w Katowicach,  

         

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania  administracyjnego, w 

stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku 

szkolnego, jest Kurator Oświaty.  
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Rozdział 2  

 

NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE 

 

§ 2  

 

1. Szkoła Podstawowa Nr 17  w Chorzowie jest szkołą publiczną.    

2. Siedziba Szkoły znajduje się w Chorzowie ul. Łagiewnicka 18. 

3. Szkoła nosi imię  Jana Pawła II nadane przez organ prowadzący  

       Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIV/665/05 Chorzów z dnia 2 czerwca 2005 roku 

       na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

§ 3  

 

1. Ustalona nazwa: "Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Jana Pawła II w  Chorzowie"    używana 

jest przez Szkołę   zasadniczo w pełnym brzmieniu. 

 

§ 4  

 

Szkoła ma własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.  

  

  

§ 5  

  

1. Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole wynosi 6 lat. 

2. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne. Dopuszcza się tworzenie oddziałów dla dzieci 5-

letnich za zgodą organu prowadzącego.  

3. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:  

1) biblioteki, 

2) świetlicy,  

3) stołówki, 

4) gabinetu pielęgniarki szkolnej, 

5) pracowni komputerowych, 

6) sali gimnastycznej, 

7) sali gimnastyki korekcyjnej, 

8) gabinetu pedagoga i psychologa szkolnego, 

9) pracowni językowej 

4.    Zajęcia w Szkole są bezpłatne. 
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§ 6 

  

1. Zasady i tryb postępowania w sprawie realizacji obowiązku szkolnego określają odrębne 

przepisy.  

2. Na zasadach określanych w ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny 

program lub tok nauki.  

  

  

§ 7  

   

1. Na zasadach określonych w art. 56 ustawy w Szkole mogą działać stowarzyszenia i 

organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.  

2. Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy. 

  

 

§ 8 

  

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. W Szkole jest utworzony rachunek dochodów własnych. 

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy. 

 

 

§ 9 

  

1. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

 

 

§ 10  

  

Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania 

ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają 

odrębne przepisy. 
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Rozdział 3 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

  

§ 11  

  

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej  

podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej  

oraz opiekuńczej.  

2. Szkoła stwarza warunki do optymalnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich 

indywidualne zainteresowania  

       i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne. 

 

§ 12 

  

Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą w sprawach 

wychowywania i kształcenia dzieci.  

 

§ 13  

 

1. W zakresie działalności edukacyjnej Szkoła w szczególności:  

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia Szkoły i kontynuowania nauki w gimnazjum poprzez realizację: 

a) podstaw programowych przedmiotów obowiązkowych, 

b) szkolnego zestawu programów nauczania ustalanego przez dyrektora, 

2) ocenia wiedzę i umiejętności oraz zachowanie uczniów zgodnie z zasadami określonymi 

w wewnątrzszkolnym  ocenianiu; 

3)   działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół 

zainteresowań, imprez  sportowych i konkursów, 

4) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści 

programu nauczania poprzez stosowanie form pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.  

3. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych 

przepisach.  

4. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.  

5. W zakresie działalności wychowawczej Szkoła w szczególności: 

1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w 

ustawie i przepisów do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie do 

warunków Szkoły i wieku       

       uczniów,  

2) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości, 

3) kształtuje postawy patriotyczne ; także w wymiarze lokalnym,  

4) popularyzacja w procesie nauczania tradycji, kultury i historii Śląska 

5) sprzyja zachowaniom proekologicznym,  

6) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i 

religijnej,  
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7) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,  

8) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły i  

środowiska,  

9) wdraża do dyscypliny i punktualności.  

6. Szkoła wypracowuje i realizuje program wychowawczy będący alternatywą dla zagrożeń 

społecznych młodego człowieka.  

7. Szkoła może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 14. 

 

Szkoła wykonuje zadania  opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb 

środowiskowych, zgodnie z obowiązującymi w szkole ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i 

higieny, a w szczególności: 

1) opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć lekcyjnych, zajęć 

pozalekcyjnych, oraz zajęć świetlicowych sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia, 

2) prowadzący zajęcia na ich początku sprawdza stan obecności  uczniów oraz prowadzi je 

zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny nauki w szkole, 

3) o zamiarze odbycia zajęć poza szkołą prowadzący informuje dyrektora podając czas zajęć, 

4) zasady i formy opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w tym również i 

biwaków określone są przed tymi zajęciami i wymagają  aprobaty dyrektora, 

5) opiekę nad grupą uczniów podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek  na 

terenie miasta Chorzów sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia, 

6) opiekę nad uczniami podczas zajęć lub wycieczek organizowanych przez szkołę  poza 

terenem miasta Chorzów sprawują: 

a) kierownik wycieczki  - nauczyciel wyznaczony przez dyrektora, 

b) opiekunowie - nauczyciele zatrudnieni w szkole albo, po uzyskaniu zgody 

dyrektora szkoły, inne pełnoletnie osoby. 

7) Biwaki, rajdy, wycieczki turystyczno-krajoznawcze powinny wynikać z planu pracy 

wychowawcy, lub planu pracy szkoły, a ich odbycie musi być poprzedzone sporządzeniem 

karty wycieczki, zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa, obowiązującymi 

podczas ich trwania. Szczegółowe zasady organizowania biwaków, wycieczek określone są 

w regulaminie wycieczek. 

8) Na udział uczniów w wycieczce, rajdzie, biwaku lub innej imprezie turystycznej 

wymagana jest zgoda rodziców. Kierownik wycieczki zobowiązany jest do zapoznania  

rodziców uczestników z celem i trasą wycieczki, harmonogramem zajęć oraz terminem 

powrotu. 

9) W przypadku  wyjazdów i wyjść części klasy pozostali uczniowie zostają przydzieleni 

imiennie do innej klasy, świetlicy lub pod opiekę nauczyciela bibliotekarza przez dyrektora 

szkoły  w wydanym przez niego zarządzeniu. 

10) Przy organizacji wycieczek obowiązują następujące zasady sprawowania opieki: 

a) przy wyjściu z uczniami poza teren szkoły w obrębie miasta jeden opiekun może 

sprawować pieczę nad grupą co najwyżej 30-to osobową, 

b) przy wyjeździe z uczniami poza teren miasta  jeden opiekun może sprawować  pieczę 

nad grupą co najwyżej 15-to osobową, a przy podróży koleją 9-cio osobową, 
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c) na biwakach i obozach stałych jeden opiekun może sprawować pieczę nad grupą co 

najwyżej 20-tu uczestników, zaś w przypadku rajdów rowerowych, treningów 

wysokogórskich , kajakarskich, żeglarskich 10-ciu uczestników, 

d) zajęcia na basenie powinny odbywać się pod opieką  opiekuna – w grupach liczących 

nie więcej niż 15 osób i w obecności ratownika, 

e) w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, co do 

których istnieją przeciwwskazania medyczne. 

11) Udział uczniów w zawodach sportowych, organizowanych przez władze oświatowe, 

szkolne  związki sportowe lub szkoły, może odbywać się wyłącznie pod opieką 

nauczyciela i za zgodą dyrektora. Uczeń powinien mieć aktualne wyniki badań lekarskich 

zezwalające na udział w zawodach. 

12) Opiekę nad uczniami przed zajęciami lekcyjnymi i podczas przerw międzylekcyjnych 

sprawują nauczyciele dyżurujący. Porządek, czas i miejsce pełnienia dyżurów określa plan 

dyżurów oraz regulamin pełnienia dyżurów nauczycielskich ustalony przez dyrektora 

szkoły. 

13) Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami a zwłaszcza: 

a) nad dziećmi z klas pierwszych poprzez zapoznanie ich z pracowniami szkoły, terenem 

szkoły, rozkładem pomieszczeń i sposobem korzystania z nich, oraz wdrażanie do 

przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny, 

b) nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu i 

wzroku – w porozumieniu z rodzicami, w oparciu o wskazania lekarskie i wskazania 

PPP, stosując odpowiednio nauczania indywidualne, prowadząc gimnastykę 

korekcyjno-kompensacyjną oraz stosując formy pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, 

c) nad uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są 

szczególne formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna  -  stosownie do 

sytuacji oraz w miarę posiadanych środków własnych lub przyznanych decyzją Rady 

Szkoły. 

14) Uczniom znajdującym się w trudnych warunkach rodzinnych szkoła zapewnia w miarę 

posiadanych środków i zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej pomoc w 

następującym zakresie: 

a) bezpłatne dożywianie 

b) zwolnienia ze składek 

c) zakup przyborów  szkolnych i odzieży 

W realizacji w/w celu szkoła współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

 

§ 15.  

 

1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 

uczących w tym oddziale. 

2. Nie powierza się wychowawstwa nauczycielowi w klasie, do której uczęszcza jego 

dziecko.  

3. Dla zapewnienia ciągłości  pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca winien, o 

ile nie wystąpią przeszkody natury organizacyjnej bądź formalnej, prowadzić swój  oddział  

przez cały tok nauczania w klasach I-III i IV-VI. 



 

 

  Statut Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Jana Pawła II w Chorzowie  

8 

4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy 

1) z urzędu 

2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy 

5. Wniosek o którym mowa w ust.3 nie jest dla dyrektora wiążący. O sposobie jego 

załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w ciągu 14 dni. 
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Rozdział 4 

 

ORGANY SZKOŁY 

 

§ 16. 

 

Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 

 

§ 17. 

 

1. Dyrektor szkoły kieruje jej bieżącą działalnością, reprezentuje szkołę na zewnątrz oraz: 

1) sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

obowiązkiem Dyrektora jest sporządzenie planu nadzoru pedagogicznego na każdy rok 

szkolny, który przestawia na zebraniu Rady Pedagogicznej do 15 września roku 

szkolnego, którego dotyczy planu, należy w nim uwzględnić wnioski  nadzoru 

pedagogicznego w poprzednim roku szkolnym, a w szczególności przedmiot ewaluacji, 

tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli 

przepisów prawa oświatowego, zapisów statutowych szkoły, organizowanie szkoleń i 

narad. Motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego. Wnioski z nadzoru 

Pedagogicznego należy przestawić Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku, (stosownie 

do aktualnych zarządzeń w tym zakresie); 

2) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości 

pracy szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego oraz rozwoju 

zawodowym, 

3) opracowuje  program rozwoju szkoły, 

4) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, według  

zasad w odrębnych  przepisach, 

5) realizuje zadania związane z oceną  pracy nauczycieli oraz opieką nad  nauczycielami 

rozpoczynającymi pracę  w zawodzie, określone w odrębnych przepisach, 

6) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w 

organizacji praktyk pedagogicznych , 

7) zapewnia pomoc  nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym, 

8) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej a także: 

a) przygotowuje i prowadzi zebrania Rad Pedagogicznych, 

b) przedstawia Radzie Pedagogicznej co najmniej dwa razy w roku szkolnym ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o 

działalności szkoły, 

c) wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej  niezgodne z przepisami prawa i 

niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący szkołę, oraz organ sprawujący 

nadzór  pedagogiczny, 
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d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji, 

e) powołuje przewodniczących zespołów nauczycieli, 

9) jest odpowiedzialny za realizację obowiązku szkolnego przez uczniów tzn.: 

a) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie 

szkoły, 

b) wydaje zezwolenia na spełnianie  przez dziecko  obowiązku szkolnego poza szkołą, 

c) dokonuje zapisów do klasy pierwszej tych dzieci zamieszkałych w obwodzie 

szkoły, które w następnym roku szkolnym zaczną podlegać obowiązkowi 

szkolnemu, 

d) przyjmuje do szkoły – na wniosek rodziców – dzieci  w wieku obowiązku 

szkolnego – zamieszkałych poza obwodem szkoły ( w przypadku przyjęcia takiego 

dziecka powiadamia o tym także dyrektora tej szkoły podstawowej, w obwodzie  

której dziecko mieszka ), 

e) uchylono, 

f) podejmuje decyzje w sprawie odroczenia rozpoczęcia  przez dziecko spełnienia 

obowiązku szkolnego – po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej, 

g) podejmuje  decyzje o nauczaniu indywidualnym na wniosek rodziców po 

uzyskaniu orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. 

10) jest organizatorem pracy szkoły tzn: 

a) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, 

b) opracowuje plan nauczania szkoły, 

c) opracowuje w terminie do 30 kwietnia każdego roku projekt arkusza organizacji 

szkoły, 

d) przydziela nauczycielom zajęcia obowiązkowe, wychowawstwa i inne zajęcia 

po zasięgnięciu  opinii Rady Pedagogicznej,    

e) powierza funkcję wicedyrektora po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i 

Rady  Pedagogicznej,  

f) opracowuje budżet szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły i Rady 

Pedagogicznej, 

g) gospodaruje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponosząc 

odpowiedzialność za  ich prawidłowe wykorzystanie, 

h) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 

i) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala dodatkowe dni wolne od zajęć 

lekcyjnych, 

j) zawiesza zajęcia  szkolne w sytuacjach i na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach, 

k) może wyrażać zgodę na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i 

organizacje po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców – opinia ta jest dla dyrektora 

wiążąca, 

l) nadzoruje realizację planu pracy szkoły, 

11) zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji  zadań dydaktycznych i 

opiekuńczo – wychowawczych, a także: 

a) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 
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b) organizuje na życzenie rodziców nauczanie religii lub etyki w ramach planu zajęć 

szkolnych, 

c) przekazuje uchwałę Rady Pedagogicznej o podjęciu innowacji pedagogicznych 

Kuratorowi Oświaty w terminie do końca marca roku szkolnego poprzedzającego 

rok szkolny wprowadzenia innowacji, 

d) przekazuje Kuratorowi Oświaty oceny wyników zakończonej  innowacji, 

e) występuje do MEN za pośrednictwem Kuratora Oświaty z wnioskiem o wyrażenie 

zgody na wprowadzenie w szkole  eksperymentu pedagogicznego, 

f) organizuje prawidłowy przebieg pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla 

uczniów, 

g) podejmuje decyzje o podjęciu lub zakończeniu udzielania pomocy psychologiczno 

- pedagogicznej  uczniowi, 

h) zatwierdza szkolny plan nauczania i szkolny zestaw programów nauczania, 

i) zatwierdza opracowany przez nauczycieli indywidualny program nauki ucznia, 

j) podejmuje decyzje o zwolnieniu ucznia z nauki  niektórych przedmiotów, 

k) wyznacza terminy i powołuje komisje do przeprowadzenia egzaminów 

klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

ucznia,.  

l) wyznacza termin (w uzgodnieniu z rodzicami ) i powołuje komisje do 

przeprowadzenia komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego dla dziecka 

spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, 

m) wydaje zezwolenia na indywidualny tok lub program  nauki ucznia – po 

zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Rady Pedagogicznej. 

Opinie te są dla dyrektora wiążące, 

n) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wyznacza uczniowi, któremu zezwolono na 

indywidualny tok lub program nauki, nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego 

obowiązków, 

o) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu w ostatnim roku nauki 

p) odpowiada ze realizacje zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i 

pracowników nie będących nauczycielami . Do jego obowiązków i kompetencji w tym 

zakresie należy w szczególności: 

1) podejmowanie decyzji w sprawie zatrudnienia i zwalniania nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, 

2) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach wynikających ze stosunku pracy, w 

szczególności przyznawania nagród dyrektora szkoły oraz wymierzanie kar 

porządkowych, 

3) występowanie z wnioskiem o odznaczenia, nagrody ( z wyłączeniem nagród 

przeznaczonych  dla dyrektora ) i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych 

pracowników po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. 

4) zlecenia wykonywania przez nauczycieli w okresie ferii – w okresie nie dłuższym niż 7 

dni – czynności związanych z zakończeniem i przygotowaniem roku szkolnego oraz 

przeprowadzeniem egzaminów, 
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5) występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę w sprawie utworzenia 

dodatkowych stanowisk kierowniczych oraz innych stanowisk pracy, 

6) organizowanie szkoleń nauczycieli i innych pracowników szkoły w zakresie BHP, 

7) wyznacza nauczyciela pełniącego opiekę nad nauczycielem stażystą lub nauczycielem 

kontraktowym,  

3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań, współpracuje z pozostałymi organami szkoły 

oraz: 

1) zapewnia warunki do zapoznania uczniów, rodziców i nauczycieli ze statutem szkoły, 

2) zapewnia bieżącą wymianę informacji na posiedzeniach organów szkoły, zebraniach 

ogólnych rodziców, zebraniach klasowych rodziców, zebraniach pracowników, 

apelach dla uczniów oraz przez umieszczanie informacji w księdze zarządzeń i 

komunikatów oraz na tablicy ogłoszeń, 

3)     W terminie do dnia 30. 09. każdego roku szkolnego informuje nauczycieli, uczniów 

oraz rodziców o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych. 

4. Dyrektor wykonuje zadania wynikające  z przepisów szczególnych oraz inne zadania 

zgodnie z zarządzeniami organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny. 

5. Dyrektor szkoły 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 i opiekuńczej szkoły. 

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

wizytatora) jest obowiązany powiadomić: 

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń, 

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

 

 

 

§ 18. 

 

1.     W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie 

jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

2.     W skład  Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który przygotowuje i 

prowadzi zebranie. 

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane wg rocznego planu posiedzeń Rady 

Pedagogicznej sporządzonego przez dyrektora oraz w miarę bieżących potrzeb. 

6. Zebrania mogą być organizowane:        

1) na wniosek  organu sprawującego nadzór  pedagogiczny, 

2) z inicjatywy przewodniczącego, 

3) z inicjatywy organu prowadzącego,  

4) z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 
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8. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności. 

9. Uchwały Rady Pedagogicznej  są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

10. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

11. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzenie planów pracy szkoły oraz programu rozwoju szkoły,  

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

3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

szkole, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 

6) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków z nadzoru. 

7) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy 

szkoły. 
12. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego szkoły, 

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

4) propozycję dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

5) kandydaturę nauczyciela na stanowisko dyrektora  - w przypadku braku rozstrzygnięcia 

w drodze  konkursu na to stanowisko, 

6) przedstawioną przez dyrektora kandydaturę na stanowisko zastępcy dyrektora szkoły, 

13 Rada Pedagogiczna  może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub stanowiska zastępcy dyrektora. 

14 Wykonuje zadania przewidziane dla rady szkoły zgodnie z art. 52 ust 2. Ustawy o systemie 

oświaty, a w szczególności: 

1) uchwala statut szkoły albo jego zmiany, 

2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego 

3) wydaje opinię w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora po upływie 5-

letniej kadencji,  

4) wyraża opinię w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć szkolnych, 

5) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny wyraża opinię dotyczącą oceny 

pracy dyrektora, 

6) rozpatruje skierowane do niej wnioski i opinie Rady Rodziców oraz Samorządu 

Uczniowskiego, we wszystkich sprawach szkoły, 

7) może występować do organu sprawującego nadzór  pedagogiczny z wnioskami o 

zbadanie oceny działalności szkoły, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w 

szkole - wnioski te mają dla organu charakter wiążący, 

 15.   Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Pedagogicznej określa jej regulamin. 
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16.   Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do 

klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod  warunkiem że te obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne są zgodne ze Szkolnym Planem Nauczania, realizowane w klasie programowo 

wyższej (rozporządzenie z dnia 20.08.2010 r.) Ostateczna decyzja w sprawach 

promowania ucznia klasy I – III podejmowana przez RP nie wymaga opinii PPP. 

 

 

§ 19. 

 

1. W szkole działa Rada Rodziców  stanowiąca reprezentację ogółu rodziców  uczniów. 

2. Radę Rodziców tworzą przedstawiciele rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach 

przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału – po jednym przedstawicielu z każdego 

oddziału. 

3. Kadencja Rady Rodziców  trwa 1 rok. 

4. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej  i dyrektora z wnioskiem i opiniami  

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o 

charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli; 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły ; 

3) opiniowanie planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

4) opiniowanie podjęcia przez działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie 

lub inna organizację. 

6. Rada Rodziców uchwala regulamin  swojej działalności, w którym określa w 

szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb wyborów do rady  

7.    Rada Rodziców opiniuje ustalenia dodatkowych sześciu dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych w myśl rozporządzenia z dnia 05.10.2010. 

 

§ 20. 

 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Organem Samorządu jest Rada Samorządu Uczniowskiego, która jest jedynym 

reprezentantem ogółu uczniów. 

3. Zasady Wybierania i działania Rady Samorządu Uczniowskiego określa regulamin 

uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym  i powszechnym. 
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4. Samorząd może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów tj.: 

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

wymaganiami, 

2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny z zachowania i postępów w nauce, 

3) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

4) prawa do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

5) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej  

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

dyrektorem, 

6) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

 

 

§ 21. 

 

1. Organy Szkoły współpracują ze sobą, informują się nawzajem o podejmowanych 

uchwałach, decyzjach i planowanych działaniach. 

2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje 

reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi 

szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych 

posiedzeń tych organów. 

4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych odpowiednich 

organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkich 

decyzji w terminie 7 dni. 

5. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych 

lub planowanych  działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia. 

6. Sprawy sporne między Dyrektorem a Radą Pedagogiczną rozstrzyga organ prowadzący 

szkołę.  

7. Sprawy sporne między Dyrektorem  a  Samorządem Uczniowskim  rozstrzyga Rada 

Pedagogiczna. 

8. Sprawy sporne między Radą Pedagogiczną a Samorządem Uczniowski rozstrzyga Dyrektor 

Szkoły.  

 

§ 22. 

 

 

1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy  się stanowisko wicedyrektora 

szkoły. 

2. Dyrektor szkoły za zgoda organu prowadzącego szkołę może tworzyć dodatkowe 

stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

3. Zadaniem wicedyrektora jest wspomaganie dyrektora w kierowaniu szkołą. 
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4. Wicedyrektor szkoły w szczególności: 

1) pełni obowiązki dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole i zastępuje go we 

wszystkich sprawach z wyjątkiem: 

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

b) przyznawania nagród i wymierzania kar nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły, 

c) podejmowania decyzji związanych z finansami szkoły. 

2) przygotowuje projekty: 

a) arkusza organizacyjnego szkoły, 

b) tygodniowego rozkładu zajęć, 

c) kalendarza imprez i uroczystości szkolnych, 

d) oceny pracy nauczycieli, nad którymi sprawuje nadzór pedagogiczny, 

e) sprawozdań statystycznych, 

3) ma prawo wnioskować w sprawach nagród i wyróżnień nauczycieli, 

4) utrzymuje kontakty w imieniu dyrektora szkoły z rodzicami, 

5) współpracuje ze Służbą Zdrowia, Policją, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi instytucjami i organizacjami 

działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, 

6) koordynuje i nadzoruje realizację zadań w zakresie spraw socjalno – bytowych 

uczniów, 

7) wykonuje zadania wynikające z planu nadzoru pedagogicznego, 

8) organizuje i nadzoruje dyżury nauczycieli, 

9)  organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i prowadzi ewidencję zastępstw, 

10) nadzoruje pracę organizacji uczniowskich, kół przedmiotowych, Samorządu 

Uczniowskiego, świetlicy szkolnej i biblioteki szkolnej, 

    11)  przygotowuje projekty pism i dokumentów dotyczących pracy dydaktyczno - 

wychowawczej i opiekuńczej    

            oraz pomocy psychologiczno – Pedagogicznej, 

     12)  wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora szkoły, dotyczące realizacji statutowych 

zadań szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Statut Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Jana Pawła II w Chorzowie  

17 

Rozdział 5 

 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

§ 23. 

 

 

Terminy rozpoczynania i  kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

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

szkolnego. 

 

§ 24. 

 

 

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

arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu 

nauczania o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania do dnia 

30 kwietnia każdego roku. 

2. W arkuszu organizacji szkoły umieszcza się w szczególności: 

1) liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, 

2) ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin  

przedmiotów nadobowiązkowych  i dodatkowych, w tym kół zainteresowań i innych 

zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący szkołę. 

3) Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku. 

 

§ 25. 

 

 

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

jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonym planem nauczania zgodnie z odpowiednim ramowym 

planem nauczania i programem  wybranym z zestawu programów dla danej klasy, 

dopuszczonym do użytku szkolnego. 

2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić od 25 uczniów. 

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

więcej niż 25 uczniów. 

4. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału 

klas I- III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, 

jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 4. 

5. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor 

szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 5, zwiększając liczbę uczniów 

w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 4. 

6. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 
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7. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ustępem 6 i 7, 

w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego 

zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

8. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

9. W roku szkolnym 2015/2016 zapisy ust. 4 do 9 dotyczą klas II natomiast w roku 

szkolnym 2016/2017 obowiązywać będą również w klasie III szkoły podstawowej. 

 

 

§ 26. 

 

 

1. Organizację stałych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  i wychowawczych określa 

tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez  dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza  

organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne 

zajęcia, wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy rozkład dzienny ustala 

nauczyciel. 

 

 

§ 27. 

 

1. Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo-lekcyjny w klasach IV-VI i edukacja 

wczesnoszkolna w klasach I-III. 

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. Czas trwania 

poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te 

zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

3. Koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem 

klasowo-lekcyjnym w grupach międzyklasowych, a także  w formie wycieczek  i 

wyjazdów, zależnie od posiadanych środków finansowych i możliwości zapewnienia 

uczniom bezpieczeństwa. 

4. W klasach realizujących edukację wczesnoszkolną nauczanie początkowe, nauczyciel 

według własnego uznania może organizować materiał nauczania w bloku tematycznym. 

5.  Dopuszcza się nauczanie języka obcego, informatyki i wychowania fizycznego w grupach 

        międzyoddziałowych. 
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§ 28. 

 

 

1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, wychowania fizycznego, 

zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz na zajęciach, dla których z treści programu 

nauczania wynika konieczność pracy w grupach. 

2. uchylono. 

3. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: zajęć komputerowych i zajęć technicznych w 

oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie 

oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w 

grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej. 

4. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących 

więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, 

międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów, przy podziale 

na grupy uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka obcego. 

5. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupie liczącej nie więcej niż 26 

uczniów.  

6. Zajęcia wychowania fizycznego w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być 

prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. 

 

§ 29. 

 

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie języków 

obcych, zajęć komputerowych, koła zainteresowań i inne, mogą być prowadzone poza 

systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych. 

2. uchylono. 

3. Zajęcia, o których mowa w ust.1 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę 

środków finansowych. 

 

 

§ 30. 

 

1. Szkoła może organizować: 

1) klasy o rozszerzonym programie wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VI o 

ponadprzęcietnych uzdolnieniach sportowych, 

2) oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego, 

2. Decyzję  o skierowaniu ucznia do klasy, o której mowa w ust. 1 pkt. 1podejmuje dyrektor 

na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i 

możliwościami ucznia, uwzględniając opinię lekarską, oraz  po uzyskaniu zgody rodziców 

ucznia. 

§ 31. 

 

Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli  oraz studentów szkół wyższych 

kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia 

zawartego między dyrektorem szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 
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§ 32. 

 

1. Szkoła zapewnia możliwość i higieniczne warunki spożywania posiłków w stołówce 

szkolnej. Zasady korzystania ze stołówki, w tym odpłatność za posiłki ustala organ 

prowadzący szkołę. 

2. Szkoła, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy  Społecznej oraz innymi 

organizacjami charytatywnymi i instytucjami, zapewnia bezpłatne posiłki uczniom z 

rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w ramach  posiadanych środków  

zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej. 

3. Zasady zachowania w stołówce określa odrębny Regulamin Stołówki, umieszczony na 

tablicy ogłoszeń w pomieszczeniu świetlicy szkolnej. 

 

 

 

§ 33. 

 

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

uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy Pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę 

możliwości wiedzy o regionie. 

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

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów; 

2) korzystanie ze zbiorów czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę; 

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego ( w grupach bądź 

oddziałach ); 

4) Popularyzacja nowości bibliotecznych; 

5) Statystyka czytelnictwa; 

6) Informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego 

warsztatu informacyjnego; 

7) Komputeryzacja biblioteki; 

8) Renowacja i konserwacja księgozbioru; 

9) Systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym; 

10) Współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców; 

11) Współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy. 

3a. Biblioteka szkolna realizuje  następujące cele: 

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów, 

2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji, 

3) wdrażanie do poszanowania książki, 

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

5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, 

6) współdziała z nauczycielami, 

7) rozwija życie kulturalne szkoły, 
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8) wpieranie doskonalenia nauczycieli, 

9) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. 

4. Do zadań  nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) troska o bezpieczeństwo uczniów pozostających pod jego opieką, 

2) opracowanie planu działalności biblioteki (rocznego i perspektywicznego ) i 

przedstawianie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły, 

3) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki  i odpowiedzialności za stan majątkowy, 

4) opracowanie dwa razy w roku sprawozdania z działalności biblioteki i przedstawianie 

go na  posiedzeniu rady  Pedagogicznej, 

5) uzgadnianie z księgowością szkoły stanu majątkowego biblioteki, 

6) projektowanie wydatków biblioteki na rok kalendarzowy, 

7) gromadzenie zbiorów  zgodnie z potrzebami szkoły, 

8) bieżące kontrolowanie stanu księgozbioru, 

9) prowadzenie ewidencji zbiorów zgodnie z przepisami, 

10) przeprowadzanie konserwacji zbiorów, 

11) organizowanie kartotek i katalogów, 

12) udostępnianie zbiorów uczniom, nauczycielom, rodzicom  i pracownikom 

niepedagogicznym szkoły, 

13) prowadzenie statystyki  wypożyczeń ,  

14) praca indywidualna z czytelnikiem, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów, 

15) realizowanie programu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego, 

16) współpraca z wychowawcami i rodzicami, 

17) dbanie o estetyczne i funkcjonalne urządzenie biblioteki, 

18) pełnienie opieki nad uczniami obecnymi w bibliotece, 

19) organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, 

20) włączanie się w inicjatywy szkolne i środowiskowe o charakterze dydaktyczno - 

wychowawczym i opiekuńczym, 

21) doraźne zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, 

22) wykonywanie innych czynności z zakresu pracy nauczyciela zleconych przez dyrektora 

szkoły. 

5. Szczegółową organizację biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki  szkolnej. 

 

 

§ 34. 

 

1. Dla uczniów, szczególnie tych, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, ze względu na 

czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności 

wymagające zapewnienia uczniowie opieki w szkole, szkoła prowadzi świetlicę. 

2. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, których liczebność nie powinna 

przekraczać 25 uczniów. 

3. Świetlica realizuje swe zadania według rocznego planu pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej zatwierdzonego przez dyrektora szkoły i tygodniowego 

rozkładu zajęć. 

4. W dniach wolnych od  zajęć edukacyjnych świetlica zapewnia opiekę na życzenie rodzica. 

5. Szczegółową organizację świetlicy szkolnej określa regulamin. 
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§ 34a. 

 

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami 

ćwiczeniowymi w szkole 

 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne i  ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN są 

własnością szkoły. 

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

mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów 

edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom 

materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

3. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1 uczniowie uzyskują począwszy od roku 

szkolnego: 

1) 2014/ 2015- uczniowie oddziału klasy I; 

2) 2015/ 2016- uczniowie oddziału klasy II i IV; 

3) 2016/ 2017- uczniowie oddziału klas III i V; 

4) 2017/ 2018- uczniowie oddziału klasy VI. 

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

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

podręcznika do zajęć z zakresu edukacji w oddziałach klas I- III. 

5. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia 

ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego: 

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych 

podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone 

podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego; 

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

wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i 

możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich 

podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza 

ocen przekazuje szkole protokół zdawczo- odbiorczy, do której uczeń został przyjęty 

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

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

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

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać dyrektorowi 

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

organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane. 

7. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu 

używania. 
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Rozdział 6 

 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 35. 

 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, 

administracyjnych i pracowników obsługi. 

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

określają odrębne przepisy. 

 

§ 36. 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

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

uczniów. 

2. Obowiązki nauczycieli określone są w odrębnych przepisach. W szczególności nauczyciel 

w swych działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek: 

1) kierować się dobrem uczniów, 

2) troszczyć się o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 

3) reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa 

uczniów, 

4) zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, dopytać o cel 

pobytu, pokierować do sekretariatu, 

5) szanować godność osobistą ucznia i przestrzegać jego praw, 

6) dbać o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, 

7) dbać o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

8) wspierać rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania, 

9) oceniać zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania  zachowując  bezstronność i 

obiektywność, 

10) sprawiedliwie traktować wszystkich uczniów, 

11) udzielać uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o 

diagnozę ich potrzeb i możliwości, 

12) doskonalić umiejętności dydaktyczne i podnosić poziom wiedzy merytorycznej, 

13) uczestniczyć w szkoleniach BHP i pierwszej pomocy, 

14) przestrzegać dyscyplinę pracy,  

15) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej  poinformować 

uczniów o wystawionych ocenach śródrocznych i końcowych, 

16) informować uczniów i rodziców na początku roku szkolnego o realizowanym 

programie nauczania i wymaganiach na oceny szkolne oraz sposobie sprawdzania 

wiedzy i umiejętności uczniów. 
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3. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za zdrowie, życie i bezpieczeństwo uczniów w czasie 

zajęć, podczas pełnienia dyżurów oraz wycieczek szkolnych. 

4. W razie nagłego wypadku lub choroby ucznia, nauczyciel jest zobowiązany do 

zapewnienia mu pomocy medycznej  i powiadomienia rodziców. W sytuacji gdy kontakt 

telefoniczny z rodzicami jest niemożliwy, dziecko musi być odprowadzone do domu pod 

opieką pracownika szkoły. 

5. Nauczyciel zwalnia  dziecko z lekcji tylko w przypadku pisemnej prośby rodziców lub 

kiedy rodzic osobiście odbierze dziecko ze szkoły. 

6. Nauczyciel ma obowiązek poznania i przestrzegania  przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny uczniów podczas zajęć lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych, zajęć 

świetlicowych, wycieczek, rajdów, biwaków, kąpieli na basenach i kąpieliskach. 

7. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących 

znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa. 

8. Prawa nauczyciela są określone w odrębnych przepisach. W szczególności nauczyciel ma 

prawo do: 

1) wyboru programu nauczania  oraz doboru podręczników do realizacji programu 

nauczania, 

2) opracowania własnych programów, innowacji pedagogicznych i eksperymentów na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

3) zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego, 

4) w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych pełnienia funkcji opiekuna 

stażu, 

5) w przypadku nauczycieli stażystów i kontraktowych uzyskiwania pomocy od opiekuna 

stażu, 

6) otrzymywania odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

7) zgłaszania wniosków i wyrażania opinii na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

 

 

§ 37. 

 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele  grupy przedmiotów pokrewnych 

tworzą zespół przedmiotowy. 

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje – powołany przez  przewodniczącego Rady 

Pedagogicznej – przewodniczący zespołu. 

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli  dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a 

także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

badania wyników nauczania, 

3) organizowanie wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, 

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich  innowacyjnych i 

eksperymentalnych programów nauczania. 
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4. W porozumieniu z innymi szkołami mogą być organizowane międzyszkolne zespoły 

przedmiotowe. 

5. Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do udziału w pracach międzyszkolnego zespołu 

samokształceniowego. 

 

§ 38. 

 

1. Nauczyciele uczący w danej klasie tworzą zespół. 

2. Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy. 

3. Cele i zadania zespołu  obejmują: 

1) planowanie i realizację pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie, 

2) przygotowanie propozycji zestawu programów nauczania dla klasy, 

3) rozwiązywanie problemów wychowawczych w klasie, 

4) uchylono; 

5) analizowanie skuteczności podejmowanych działań dydaktyczno-

wychowawczych oraz w razie potrzeby wprowadzanie działań naprawczych.  

 

 

§ 39. 

 

1. W szkole mogą działać inne zespoły nauczycieli powoływane przez dyrektora, w 

szczególności do spraw organizacyjnych, jakości pracy, pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej i materialnej, m. in. organizację zajęć dodatkowych z uwzględnieniem potrzeb 

rozwojowych uczniów, formy opieki i opieki uczniom, którym z różnych przyczyn losowych 

potrzebna jest pomoc i wsparcie, organizację współpracy z PPP, zadania wychowawcy klasy, 

dyrektora szkoły i zespołu nauczycieli. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

jest zadaniem dyrektora. 

2. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem na 

każdej lekcji. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i 

nieodpłatne. 

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

na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 

dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Nauczyciele i specjaliści prowadzą w szkole obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej 

pracy z uczniami , która ma na celu rozpoznanie w klasach I-III nie tylko ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się ale również rozpoznanie trudności bez względu na 

klasę. 

4. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz 

możliwości psycho- fizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną 

nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie do udzielenia tej pomocy i poinformowania o tym 

wychowawcę klasy a w przypadku oddziałów zerowych Dyrektora Szkoły. 

5. Wychowawca klasy planując udzielenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem zawarte w dokumentacji prowadzonej 

w oparciu o przepisy art. 22 ust 2 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty. 
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6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 

oraz rozpoznaniu i zaspokojeniu indywidualnych możliwości psycho- fizycznych ucznia a w 

szczególności:  

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia z niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z zaburzeń komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych i traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu i kontaktami środowiskowymi; 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi  

7. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest również rodzicom jako wsparcie 

w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, organizuje ją dyrektor szkoły, 

korzystanie z nich jest dobrowolne i nieodpłatne.  

8. Dyrektor szkoły może wyznaczać inna osobą niż wychowawca, której zadaniem będzie 

planowanie i udzielanie pomocy psychologiczno– pedagogicznej.  

9. uchylono 

10. uchylono 

11. uchylono 

12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia prowadzone są dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych. Prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce w 

szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla danego typu edukacyjnego. Liczba uczestników 

zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

3) zajęć specjalistycznych: 

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

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych 

zajęć wynosi do 5, 

logopedycznych - dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia 

komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi 

do 4, 

b) socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów 

z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba 

uczestników tych zajęć wynosi do 10; 

4) warsztatów; 

5) porad i konsultacji. 
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13. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia. 

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

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

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

rodziców ucznia. 

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

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

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

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

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

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

zachowaniu  ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć. 

17. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

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

roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

18. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć 

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

współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami i placówkami; 

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

20. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

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

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 

5) pielęgniarki szkolnej; 

6) pomocy nauczyciela; 

7) Poradni; 

8) pracownika socjalnego; 

9) asystenta rodziny; 

10) kuratora sądowego. 

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

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału. 

22. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole  zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia 

nauczycieli. 
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§ 40. 

 

1. Zadaniem wychowawcy  jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w 

szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami  a innymi członkami  społeczności szkolnej, 

4) kontrolowanie wypełniania obowiązku szkolnego uczniów, 

5) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na lekcji, 

6) dbanie o higienę pracy umysłowej uczniów, 

7) kontrolowanie posiadania przez ucznia obuwia zmiennego oraz porządku w szatni 

swojej klasy, 

8) występowanie w imieniu klasy lub ucznia z wnioskami do Rady Pedagogicznej lub 

dyrektora, 

9) informowanie uczniów o bieżącej pracy szkoły, planie zajęć, oraz przekazywanie 

zarządzeń i komunikatów dyrektora, a także zmian w rozkładzie lekcji – z 

wyprzedzeniem poprzez wpis w dzienniczkach uczniów, 

10) sporządzanie planu pracy wychowawcy klasowego i jego realizowanie, 

11) zapoznanie uczniów  i rodziców  ze statutem i przepisami dotyczącymi  oceniania, 

klasyfikowania i promowania, 

12) kierowanie pracami zespołu nauczycieli uczących w jego klasie, 

13) organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

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

uczniowski, 

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych  na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy klasy, 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i 

koordynując ich działania wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym  

potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie 

uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami. 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

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

b)współdziałania z nimi, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach 

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

                    c)włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, 

5) współpracuje z  pedagogiem szkoły i innymi specjalistami świadczącymi  

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz 

zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, organizację i formy udzielania tej 

pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania pomocy 

psychologicznej i Pedagogicznej. 
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3. Wychowawca organizuje i prowadzi zebrania  z rodzicami uczniów nie rzadziej niż 4 

spotkania w ciągu roku szkolnego. 

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej ze strony 

właściwych placówek i instytucji oświatowych  i naukowych, a w szczególności: 

1)  uczestniczyć w formach doskonalenia zawodowego w zakresie pracy wychowawcy 

klasowego  

2) zasięgnąć opinii  Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, 

3) pozyskiwać informacje nie objęte tajemnicą  u lekarza szkolnego, Policji, Kuratora 

Sądowego  w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej i w Powiatowej Stacji 

Sanitarno - Epidemiologicznej, 

 

 

§ 40a. 

Pomoc materialna 

 

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel 

w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

2.Pomoc materialna udzielana jest uczniom aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, 

umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji 

materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów. 

3.Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium  szkolne, zasiłek szkolny) lub 

motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe). 

4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak i 

motywacyjnym. 

5. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm, narkomania, 

a także gdy rodzina jest niepełna. 

6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w 

tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane  w szkole w ramach planu 

nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; 

2)pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym- zakup podręczników. 

7. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego jeżeli 

organ przyznający stypendium uzna, że udzielanie stypendium w formach, o których mowa w 

ust. 6 nie jest możliwe. 

8. Stypendium szkolne może być udzielone w kilku formach jednocześnie. 

9. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o 

stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 

10. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 

miesięcy. 
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11. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o 

charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 ustawy o 

systemie oświaty. 

12. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej 

sytuacji  materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego. 

13. Zasiłek, o którym mowa w ust. 12 może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego 

na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej 

o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku. 

14. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90 e. Ust. 3 ustawy o 

systemie oświaty. 

15. O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia 

zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku. 

16. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym, w którym określa się w szczególności: 

1) Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, w zależności od sytuacji 

materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w ust. 5 

niniejszego paragrafu; 

2) Formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy; 

3) Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 

4) Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego. 

17. Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia 

postępowania w sprawie przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym. 

18. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką 

średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym okres, w 

którym przyznaje się to stypendium. 

19. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał 

wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym 

oraz zdobył co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym 

przyznaje się to stypendium. 

20.  Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom oddziału klas I- III oraz 

uczniom oddziału klasy IV do ukończenia pierwszego okresu nauki. 

21. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom oddziału klas I- III. 

22. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może 

ubiegać się  nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki. 

23. Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa w ust.18. 
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§ 41. 

 

1. W szkole jest zatrudniony pedagog szkolny i psycholog szkolny. 

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy: 

1) Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych. 

2) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych. 

3) Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb. 

4) Organizowanie form i metod wsparcia dla uczniów szczególnie zdolnych. 

5) Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

dla uczniów, nauczycieli i rodziców. 

6) Podejmowanie działań profilaktycznych i wychowawczych wynikających z programu 

profilaktyki szkoły i programu wychowawczego szkoły. 

7) Wspieranie nauczycieli, wychowawców i zespołów nauczycieli w działaniach 

wychowawczych wynikających z programu profilaktyki szkoły i programu 

wychowawczego szkoły. 

8) Monitorowanie realizacji  programu profilaktyki szkoły i programu wychowawczego 

szkoły oraz sytuacji wychowawczej i opiekuńczej w szkole. 

9) Koordynowanie działań szkoły z zakresu opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

10) Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i 

nauczycieli w sytuacjach konfliktowych i trudnych wychowawczo. 

11) Współpraca ze Służbą Zdrowia, Policją, Poranią Psychologiczno Pedagogiczną, 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi instytucjami i organizacjami 

działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. 

12) Współpraca z rodzicami oraz podejmowanie działań mających na celu włączanie 

rodziców uczniów do życia szkoły. 

11) Prowadzenie dokumentacji pedagoga szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

12) Przygotowywanie projektów pism i dokumentów dotyczących pracy wychowawczej i 

opiekuńczej oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

13) Koordynowanie i nadzorowanie czynności nauczycieli i wychowawców dotyczących 

wydawania opinii i skierowań. 

14) Zachowanie dyskrecji oraz tajemnicy zawodowej. 

15)  Sporządzanie rocznego planu pracy. 

16) Przedstawianie Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym sprawozdania z 

realizacji zadań pedagoga szkolnego. 

17) Wykonywanie na polecenie dyrektora szkoły innych działań wynikających ze 

statutowych zadań szkoły. 

  3.    Do zadań psychologa szkolnego należy:           

          1) Prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli.    

          2)Pomoc i wspieranie uczniów i ich rodzin w sytuacjach trudnych, kryzysowych dla 

nich, w tym konsultacje indywidualne.  

3) Określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 

uzdolnieniami, pomocy psychologicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.  



 

 

  Statut Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Jana Pawła II w Chorzowie  

32 

4) Diagnoza ogólnych predyspozycji intelektualnych uczniów. Indywidualne badania 

psychologiczne uczniów szczególnie uzdolnionych.  

5) Badania predyspozycji osobowościowych uczniów sprawiających trudności 

wychowawcze lub mających  zaburzenia zachowania i emocji.  

6) Diagnoza zachowań agresywnych wśród uczniów oraz inne badania psychologiczne 

lub ankietowe wynikające z bieżących potrzeb szkoły lub zaistniałej sytuacji.  

7) Terapia indywidualna uczniów szczególnie, tzw. „trudnych” i wynikających z 

bieżących potrzeb.  

8) Współtworzenie i wdrażanie programów wychowawczo – profilaktyczno – 

edukacyjnych wspomagających kształtowanie osobowości młodego człowieka. 

Tematyka zajęć do uzgodnienia z  wychowawcami klas.    

9) Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu 

się.    

10) Wsparcie rodziny w procesie dydaktyczno – wychowawczym wychowującym 

dziecko z dysfunkcjami rozwojowymi.    

11) Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.  

12)Pedagogizacja rodziców: indywidualna lub grupowa, tematyka po konsultacji z 

wychowawcami klasowymi i dyrekcją szkoły.  

13) Współpraca z instytucjami niosącymi pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych, 

m.in. z MOPS,  GOPS, policja, sąd, specjalistyczne poradnie, prokuratura, kuratorzy 

sądowi itp.  

14) Współpraca z dyrekcją, radą pedagogiczną, doradcą zawodowym, pielęgniarką w 

sprawach bieżących  szkoły.  

4.     W szkole mogą być zatrudnieni inni specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

5.  Dyrektor szkoły powołuje koordynatora do spraw bezpieczeństwa. 

6. Funkcja koordynatora ds. bezpieczeństwa powinna być powierzona nauczycielowi bądź 

innemu pracownikowi szkoły/placówki, który:  

1) posiada niezbędną wiedzę z zakresu przepisów prawnych dotyczących 

bezpieczeństwa (ustawa o systemie oświaty, rozporządzenie Ministerstwa Edukacji 

Narodowej  o bezpieczeństwie i higienie pracy w szkołach i placówkach 

oświatowych, itp.), 

2) wykazuje gotowość do doskonalenia swojej wiedzy, 

3) posiada umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych kontaktów                  

i relacji międzyludzkich, 

4) jest osobą obdarzoną autorytetem i powszechnym zaufaniem w środowisku 

szkolnym. 

7. Do zadań Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy i Inspektora BHP należy: 

1) inicjowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich podmiotów 

szkolnych, np.: 

a) organizowanie spotkań wychowawców, 

b) projektowanie spotkań z rodzicami, 

       c) proponowanie tematyki i form szkoleniowych dla nauczycieli, rodziców,    

           uczniów, wynikających z potrzeb szkoły, 
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d) nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi 

   środowiskiem lokalnym, 

2) analizowanie potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz 

wnioskowanie o podjęcie starań związanych z uzyskaniem wsparcia w celu realizacji 

programów i projektów edukacyjnych promujących bezpieczeństwo, 

3) ocenianie stanu bezpieczeństwa szkoły i przedstawianie wniosków na posiedzeniach 

rady pedagogicznej. 

4) wnioskowanie o ujęcie niezbędnych priorytetów dotyczących poprawy 

bezpieczeństwa w planie pracy szkoły, 

5) korzystanie ze szkoleń, informacji, edukacji prawnej oraz przekazywanie uzyskanej 

wiedzy i umiejętności wszystkim pracownikom, 

6) dbałość o opracowanie i przestrzeganie szkolnych procedur postępowania                    

w sytuacjach kryzysowych 

7) uchylono. 

8) podejmowanie działań mających na celu ochronę uczniów przed niepożądanymi 

treściami w Internecie.  

9) prowadzenie dokumentacji.  

 

 

§ 42. 

 

1. Każdy pracownik obsługi i administracji szkoły zobowiązany jest reagować na 

wszelkie sytuacje stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa. 

2. Uprawniony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi powinien zwrócić się do osób 

postronnych na terenie szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić 

dyrektora szkoły lub skierować tą osobę do sekretariatu. 

3. Pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa. 

4. Szczegółowe zasady pracy określane są w zakresach obowiązków i regulaminach.  
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Rozdział 7 

 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

 

§ 43. 

 

 

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

kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły, nie dłużej jednak 

niż do ukończenia 18 lat. 

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć także dziecko, które przed 1 

września kończy 6 lat jeśli Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna stwierdzi osiągnięcie 

psychofizycznej dojrzałości do podjęcia nauki szkolnej. 

3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez 

dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 

4. W przypadku dzieci zakwalifikowanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną do 

kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone 

do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 10 lat. 

5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje na wniosek rodziców 

dyrektor po zasięgnięciu  opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. 

6. Zapisy do klasy I  rozpoczynają się od m-ca lutego według wykazu dzieci z rocznika 

nadesłanego przez biuro meldunkowe. Rodzice składają zgłoszenie ucznia w sekretariacie 

szkoły. W przypadku posiadania wolnych miejsc dopuszcza się przyjmowanie uczniów 

spoza rejonu. 

7. Obwód szkoły obejmuje ulice zgodne z uchwałą Rady Miasta Chorzów. 

8. Do szkoły może uczęszczać również dziecko spoza obwodu. Decyzję w tej sprawie 

podejmuje dyrektor na wniosek rodziców. 

9. Do oddziału klasy pierwszej przyjmuje się : 

1)z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły- na podstawie zgłoszenia; 

2) na wniosek rodziców dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły. 

  O fakcie spełniania obowiązku szkolnego informuje się dyrektorów szkół tych 

 obwodów 

10. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 powinien zawierać dane zgodne z art. 20u ust. 1 

 ustawy o systemie oświaty. 

11. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do oddziału klasy 

pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje 

wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria 

określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej 

realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może 

być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. 

12. Kryteriom, o których mowa w ust. 11 organ  prowadzący przyznaje określoną liczbę 

punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie 

kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem. 

13. Skład i zadani komisji rekrutacyjnej określa art. 20zb ust. 2 ustawy o systemie oświaty. 
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14. Nabór do szkoły prowadzony jest w oparciu u regulamin stworzony na podstawie 

zarządzenia kuratora oświaty. 

15. Wymaganymi dokumentami w postępowaniu rekrutacyjnym są: 

1) wniosek zawierający dane zgodne z art. 20 t ust. 1 Ustawy o systemie oświaty; 

2) dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których 

mowa w art. 20 t ust. 2 Ustawy o systemie oświaty. 

16. Wniosek, o którym mowa w ust. 15 może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych 

szkół chyba, że organ prowadzący dopuści inną możliwość. 

17. Wynik postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły poprzez jej 

wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska, 

najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz informację o zakwalifikowaniu 

bądź niezakwalifikowaniu kandydata. 

18. W terminie 7 dni od wywieszenia listy kandydatów rodzic może wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od wpływu wniosku. 

19. Rodzic kandydata może wnieść odwołanie rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. 

20. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami,  dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

21. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 

22. Dane kandydatów zgromadzone w celach postępowanie rekrutacyjnego oraz dokumentacja 

postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym 

uczeń korzystał z nauki. 

23. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora 

gimnazjum została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało 

zakończone prawomocnym wyrokiem. 

 

 

Przechodzenie ucznia ze szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu 

§ 43a. 

 

1. Jeżeli w oddziale klasy, do której uczeń przechodzi, uczą się innego języka niż ten, którego 

uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie w 

innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył 

się w szkole , z której przechodzi, uczeń jest obowiązany: 

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której 

przechodzi, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku 

szkolnego albo: 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się 

w szkole, z której przechodzi, albo: 



 

 

  Statut Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Jana Pawła II w Chorzowie  

36 

3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego 

uczył się w szkole, z której przechodzi. 

2. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 niniejszego paragrafu, przeprowadza 

się egzamin klasyfikacyjny zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. 

 

§ 43b. 

Szczegółowe warunki i zasady przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej jednego typu do 

szkoły publicznej innego typu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 

sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły 

publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły 

publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu. 

 

§ 43c. 

Rekrutacja ucznia przybywającego z zagranicy 

 

1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do oddziału klasy I publicznej szkoły 

podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 

ucznia- zgodnie z art. 20 a ust. 2, art. 20 e ust. 1  i art. 20 u ust. 1 ustawy o systemie 

oświaty. 

2. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do oddziału klasy I publicznej szkoły 

podstawowej innej niż właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia- jeżeli dana 

szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

3. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniego oddziału klasy 

oraz przyjmowany do: 

1) oddziału klas II- IV szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu 

na miejsce zamieszkania ucznia- z urzędu zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu oraz 

na podstawie dokumentów; 

2) oddziału klas II- IV publicznej szkoły podstawowej, innej niż właściwa ze względu na 

miejsce zamieszkania ucznia- na podstawie dokumentów, jeżeli dana szkoła dysponuje 

wolnymi miejscami. 

4. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje 

zakwalifikowany do odpowiedniego oddziału klasy oraz przyjęty do szkoły na podstawie 

rozmowy kwalifikacyjnej. 

5. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala dyrektor szkoły oraz przeprowadza rozmowę, w 

razie potrzeby, w obecności nauczyciela. 

6. Szczegółowe warunki i zasady przyjmowania do szkół publicznych osób przybywających 

z zagranicy określa Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 

2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i 

placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy 

pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także 

organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz 

nauki języka i kultury kraju pochodzenia. 
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§ 44. 

 

1. Uczeń ma prawo do:  

1) Znajomości swoich praw.  

2) Swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły 

oraz wyznawanej religii, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób. 

3) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej,  

4) Sprawiedliwej, jawnej, umotywowanej i systematycznej oceny. 

5) Stałej pomocy wychowawczej i psychologiczno - pedagogicznej. 

6) Zapewnienia warunków bezpieczeństwa, oraz ochrony przed wszelkimi formami 

przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej. 

7) Poszanowania jego godności. 

8) Ochrony przed dyskryminacją. 

9) Ochrony zdrowia i opieki medycznej.  

10) Wypoczynku i czasu wolnego. 

11) Pomocy w przypadku trudności w nauce. 

12) Korzystania z poradnictwa  psychologiczno – pedagogicznego. 

13) Prywatności, tajemnicy korespondencji oraz ochrony prawnej. 

14) Uzyskiwania informacji z różnych źródeł oraz do ochrony przed szkodliwymi 

informacjami. 

15) Ochrony przed narkomanią, pornografią, nadużyciem seksualnym itp. 

16) Rozwijania zainteresowań i zdolności w istniejących na terenie szkoły kołach 

zainteresowań, udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

17) Uczestnictwa w pracach  Samorządu Uczniowskiego i zrzeszenia  się w organizacjach 

działających na terenie szkoły. 

18)  Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki szkolnej. 

19) Zdawania egzaminu sprawdzającego, poprawkowego lub klasyfikacyjnego według 

zasad określonych w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu. 

20) Zgłaszania uwag i skarg w sytuacji naruszenia jego praw do wychowawcy klasy, 

pedagoga szkolnego lub do dyrektora szkoły i uzyskania wyczerpującego wyjaśnienia.  

 

 

2. Procedura skargowa.  

Procedura skargowa.  

1) W przypadku naruszenia praw wynikających ze statutu szkoły i konwencji o 

prawach dziecka rodzic (opiekun prawny) lub uczeń samodzielnie może złożyć 

skargę:  

a) w przypadku naruszenia praw przez innego ucznia, nauczyciela albo 

pracownika niepedagogicznego do wychowawcy klasy,  

b) w przypadku naruszenia praw przez wychowawcę klasy do dyrektora szkoły. 

2) Wszystkie skargi winny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.  

3) Uczeń ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna Samorządu Uczniowskiego.  
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4) W przypadku niemożności rozstrzygnięcia skargi, wychowawca przekazuje ją 

dyrektorowi  szkoły.  

5) W przypadku rażącego naruszenia praw wynikających ze statutu szkoły i 

konwencji o prawach  dziecka uczeń może samodzielnie lub za pośrednictwem 

rodzica (opiekuna prawnego) złożyć  skargę do dyrektora szkoły.  

6) Dyrektor wszczyna postępowanie wyjaśniające zasadność skargi. W przypadku 

gdy skarga  dotyczy podejrzenia o dokonanie przestępstwa obowiązkiem 

dyrektora jest zgłosić zaistniały  fakt organom ścigania.  

7) Postępowanie wyjaśniające winno zostać zakończone w terminie do 3 dni od 

daty zgłoszenia  skargi. 

8) Dyrektor informuje osobę, która wniosła skargę o wynikach postępowania 

wyjaśniającego.  

9) W przypadku gdy osoba, która wniosła skargę nie zgadza się z rozstrzygnięciem 

skargi ma  prawo odwołać się do Rady Pedagogicznej w terminie 3 dni od daty 

zakończenia postępowania  przez dyrektora szkoły. 

10) W przypadku nierozstrzygnięcia skargi przez dyrektora szkoły i Radę 

Pedagogiczną rodzic  (opiekun prawny) lub uczeń za pośrednictwem swoich 

rodziców ma prawo odwołać się do  Kuratora Oświaty. 

  

3. Uczeń ma obowiązek  

1) systematycznie i aktywnie  uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych  i życiu szkoły, 

uzupełniać braki wynikające z absencji, starannie wykonywać zadania domowe, 

2) przybywać na zajęcia punktualnie. W przypadku spóźnienia uczeń zobowiązany jest 

przybyć do sali, w której odbywają się zajęcia, a jeśli jest to niemożliwe udać się do 

świetlicy szkolnej lub biblioteki. 

3) przebywać na terenie szkoły podczas zajęć i przerw, 

4) odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników szkoły, koleżanek i kolegów, 

5) zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia, 

6) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów, 

7) dbać o ład, porządek i higienę, 

8) szanować mienie szkolne, 

9) swoją postawą i zachowaniem godnie reprezentować szkołę, 

10) zachowywać schludny wygląd, dbać o higienę osobistą, estetyczną fryzurę, czystą 

odzież i obuwie 

11) nosić skromny strój – zakazane jest odsłanianie brzuchów, ramion, noszenie długich 

kolczyków, makijażu, farbowanie włosów, zakładanie kapturów 

12) podczas świąt państwowych i szkolnych oraz w dniach określonych przez dyrektora 

szkoły nosić strój galowy ( dziewczęta – biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica, 

chłopcy – biała koszula, granatowe lub czarne spodnie ),  

13) na zajęciach wychowania fizycznego nosić strój sportowy, 

14) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach szkolnych, 

a) uczeń przedkłada usprawiedliwienie wychowawcy klasy w dniu stawienia się na 

zajęcia bezpośrednio po okresie nieobecności, 

b) usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego 

oświadczenia zamieszczonego w dzienniczku ucznia. 
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15) przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły. 

 

4. Zabronione są w szkole wszelkie działania agresywne oraz zwroty i gesty obraźliwe. 

5. Uczeń nie może w czasie zajęć szkolnych korzystać z telefonów komórkowych oraz 

urządzeń audio i video.  

6. Zabronione jest nagrywanie, fotografowanie, rejestrowanie na urządzeniach nagrywających 

bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia lub sprawującego opiekę. 

7. Korzystanie z telefonów komórkowych dozwolone jest za wcześniejszą pisemną zgodą 

rodziców lub opiekunów, dostarczoną wychowawcy klasy w przypadkach : 

1) zagrożenia bezpieczeństwa, 

2) pilnej konieczności skontaktowania się z rodzicami lub nauczycielem, 

3) na wycieczkach szkolnych, podczas wyjść i wyjazdów poza teren szkoły, 

 

§ 45. 

 

1. Uczniowi szkoły może zostać udzielona nagroda w następującej formie: 

1) pochwała wychowawcy klasy udzielona indywidualnie lub na forum klasy, 

2) pochwała Samorządu Klasowego lub Szkolnego udzielona  indywidualnie lub wobec 

klasy, 

3) pochwała dyrektora szkoły  udzielona indywidualnie, wobec klasy, wobec Rady 

Pedagogicznej, na zebraniu z rodzicami lub na apelu szkolnym wobec wszystkich 

uczniów, 

4) udział w poczcie sztandarowym szkoły, 

5) nagroda rzeczowa lub dyplom uznania, 

6) list gratulacyjny lub podziękowanie dla rodziców, 

2. Za nieprzestrzeganie statutu, regulaminu szkoły, oraz zarządzeń osób upoważnionych do 

tego lub naruszenie przepisu i zarządzeń pozaszkolnych uczniowi szkoły może być 

udzielona  kara w następującej formie: 

1) upomnienie lub nagana udzielona przez wychowawcę indywidualnie, wobec całej klasy 

lub  wobec zebrania rodziców uczniów klasy, 

2) upomnienie, nagana lub ostrzeżenie udzielone przez dyrektora szkoły indywidualnie, 

wobec całej klasy, grupy wiekowej, wszystkich uczniów lub wobec Rady 

Pedagogicznej, 

3) zawieszenie przez dyrektora prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach i 

uroczystościach klasowych i szkolnych  

4) zawieszenie przez dyrektora prawa  do reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

5) zawieszenie przez  dyrektora szkoły lub Radę Samorządu Uczniowskiego w pełnieniu   

funkcji społecznej, 

6) karne przeniesienie  do równoległej klasy. 

3. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od nałożonej nań kary  do dyrektora szkoły 

w terminie trzech dni od nałożenia kary. Dyrektor ma obowiązek rozpatrzyć  odwołanie w 

ciągu trzech dni, biorąc pod uwagę opinię Rady Samorządu Uczniowskiego, oraz 

wychowawcy  ukaranego ucznia. Decyzja dyrektora jest ostateczna. 
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4. Kara może być zawieszona przez udzielającego ją na prośbę zainteresowanego i po 

złożeniu poręczenia przez innych uczniów lub nauczycieli. Przy uwzględnieniu poręczenia 

należy określić czas zawieszenia kary oraz warunki jej darowania. 

5. Wychowawca ma obowiązek poinformowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie 

lub zastosowaniu wobec niego kary. 

 

§ 45a. 

Przeniesienie ucznia do innej szkoły 

 

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

Pedagogicznej i opinią Samorządu Uczniowskiego - może zostać przeniesiony przez 

Kuratora Oświaty do innej szkoły. Wniosek do Kuratora zostaje skierowany, gdy po 

wyczerpaniu wszystkich możliwych działań wychowawczych uczeń nadal: 

1) notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły; 

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

3) wchodzi w konflikt z prawem;  

4) świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze; 

5) ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na 

pozostałych uczniów; 

6) dokonuje kradzieży; 

7) demoralizuje innych uczniów; 

8) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;  

9) jest agresywny- dokonuje pobić i włamań; 

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

11) nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego. 
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Rozdział 7a 

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE 

§ 45b. 

 

1. Ocenianie uczniów ma na celu: 

1) informowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć; 

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

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

zachowaniu oraz  szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy; 

7)   kształtowanie   u   ucznia   umiejętności   wyboru   wartości   pożądanych   

 społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu; 

8) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju. 

2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

1) określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

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

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej; 

2) Ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

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

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

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

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

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

trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 
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§ 45c. 

 

INFORMOWANIE RODZICÓW NA POCZĄTKU ROKU 

 

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

1)  wymaganiach   edukacyjnych   niezbędnych do uzyskania   otrzymania przez ucznia 

poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z  zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie  programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

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

zajęć edukacyjnych; 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania oraz o 

skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

 

§ 45d. 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ 

 

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

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

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

lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie 

tym wymaganiom. 

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia: 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym; 

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

orzeczenia; 

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

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

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

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

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

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 

nauczycieli i specjalistów. 

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

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

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

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

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

kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym  

etapie edukacyjnym. 

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

wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 

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

7. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na 

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

lekarza, na czas określony w tej opinii. 

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

wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

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

 

 

§ 45e. 

UZASADNIANIE OCENY I WGLĄD DO PRAC 

 

1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

 1) bieżące; 

 2) klasyfikacyjne: 

  a) śródroczne i roczne, 

  b) końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

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

przechowywać  cały rok szkolny. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien 

uzasadnić ustaloną ocenę. 

4. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 

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

poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny 

zachowania – do kryteriów ocen zachowania; 

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

dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć; 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją : 

1) uczniowi ustnie na zajęciach lekcyjnych po otrzymaniu oceny lub w terminie 

uzgodnionym przez nauczyciela z uczniem; 

2) rodzicom ustnie na zaplanowanych konsultacjach lub w innym uzgodnionym z nimi 

terminie. 
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§ 45f. 

OCENIANIE BIEŻĄCE 

 

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

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

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

powinien dalej się uczyć. 

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, zajęć 

artystycznych, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

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

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

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

mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

4. Uczeń oddziału klasy I-III otrzymuje informację tego co poprawnie wykonał, co osiągnął, 

w czym jest dobry, oraz wskazówki, co poprawić, a co udoskonalić, nad czym jeszcze 

popracować. W ocenie bieżącej stwierdzamy w szczegółach: 

1) co dziecko wykonało, 

2) co potrafi, 

3) ile potrafi, 

4) czego nie umie. 

Dziecko otrzymuje ją już w trakcie wykonywania zadania lub też po jego wykonaniu. 

 

§ 45g. 

 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA 

 

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

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

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

ogłoszone przez MEN na dany rok szkolny. 

3 Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli prowadzących 

poszczególne zajęcia edukacyjne. 

4.  Uczeń podlega klasyfikacji: 

 1) śródrocznej i rocznej; 

 2) końcowej. 

5. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

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

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

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

klas I- III w przypadku: 
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1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 

zajęć; 

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

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

8. Na klasyfikację końcową składają się: 

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

najwyższej; 

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

oddziale klas programowo niższych; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo 

najwyższej. 

9. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w 

indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 

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

zachowania. 

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

do oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły. 

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

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej są ocenami opisowymi. 

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

następującej skali: 

 1) stopień celujący  - 6; 

 2) stopień bardzo dobry - 5; 

 3) stopień dobry  - 4; 

 4) stopień dostateczny - 3; 

 5) stopień dopuszczający - 2; 

 6) stopień niedostateczny - 1. 

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

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

15. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie ocen za: 

1) odpowiedzi ustne; 

2) pracę na lekcji: aktywny udział w zajęciach, wykonanie ćwiczeń pisemnych i 

praktycznych podczas lekcji, pracę w grupach, 

3) prace pisemne: testy badające wyniki nauczania, prace klasowe (sprawdziany) z 

kończącego się działu lub innej wyznaczonej przez nauczyciela partii materiału, 

wypracowania domowe, niezapowiedziane kartkówki z zakresu najwyżej trzech ostatnich 

jednostek lekcyjnych, dyktanda. 

4) zadania domowe polegające na pisemnym rozwiązywaniu zadań, udzielaniu 

odpowiedzi pisemnej na pytania zadane przez nauczyciela, gromadzeniu określonych 

zbiorów, ustnym opracowaniu zadanych tematów, przeprowadzeniu doświadczeń i 

obserwacji; 

5) prace projektowe – wykonanie projektu zgodnie z tematem podanym przez 

nauczyciela; 
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6) prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń (oceniana jest staranność i 

kompletność zapisu); 

7) zadania dodatkowe (nieobowiązkowe) po uzyskaniu akceptacji przez nauczyciela 

(uczeń może nie otrzymać oceny za zadanie dodatkowe). 

8) prace plastyczne 

9) recytacje 

10)Śpiew 

16. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i 

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

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia dla danego 

etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z 

przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

17. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

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

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania 

kształcenia integracyjnego. 

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

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

szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 
20. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 

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

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub 

finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną 

końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

 

§ 45h. 

KRYTERIA LITEROWEGO SYSTEMU OCENIANIA 

UCZNIÓW W KLASACH I-III 

 

1. Ocena bieżąca będzie obejmować formę nagradzania Słownego oraz następującą formę zapisu: 

1) znakomicie (a) - uczeń osiągnął szczególnie wiele, wykazał się bardzo dużą 

aktywnością twórczą, biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami, wiadomościami w 

rozwiązywaniu nieznanych dotąd problemów teoretycznych lub praktycznych, posiadł 

wiedzę i umiejętności stawiane przez program nauczania w danej klasie, wykazuje się 

samodzielnością i twórczo rozwija własne uzdolnienia 

2) bardzo dobrze (b) – uczeń spełnia w większości wymagania stawiane przez program w 

danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami, wiadomościami, 
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rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązywania problemów w znanych sytuacjach 

3) dobrze (c) – uczeń spełnia podstawowe wymagania programowe, poprawnie stosuje 

umiejętności, wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i 

praktyczne 

4) słabo (d) – uczeń spełnia minimalne wymagania programowe, osiągnął to przy pomocy 

nauczyciela 

5) poniżej oczekiwań (e) – uczeń nie spełnia minimalnych wymagań 

Programowych 

2. Ocena skrótowa 

1) A – (ZNAKOMICIE) uczeń bardzo systematyczny i pracowity, pracuje ponad 

wymagania szkolne 

2) B – (BARDZO DOBRZE) uczeń systematyczny, pracowity, aktywny 

3) C – (DOBRZE) uczeń pracuje wystarczająco 

4) D – (SŁABO) uczeń w minimalnym stopniu opanował wiadomości, umiejętności 

określone podstawą programową 

5) E – (PONIŻEJ OCZEKIWAŃ) uczeń nawet w minimalnym stopniu nie opanował 

wiadomości, umiejętności określonych podstawą programową 

 

3. Progi procentowe na poszczególne poziomy osiągnięć w sprawdzianach: 

1) 90% - 100% - A 

2) 76% - 89% - B 

3) 51% - 75% - C 

4) 26% - 50% - D 

5) 0% - 25% - E 

 

 

§ 45i. 

Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie 

 

1. OCENA CELUJĄCY: Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: 

1) Spełnia warunki odpowiadające w pełni wymaganiom zawartym w podstawie 

programowej określonych zajęć edukacyjnych, 

2) Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, uczestniczy w konkursach 

przedmiotowych lub zawodach sportowych, 

3) Biegle posługuje się wiadomościami w rozwiązywaniu problemów praktycznych lub 

teoretycznych, zawartych w podstawie programowej, 

4) Pracuje systematycznie w ciągu całego półrocza, sumiennie i obowiązkowo wykonuje 

zadania związane z procesem dydaktycznym. 

5) Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i 

ponadwojewódzkim, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę 

klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą 

końcową ocenę klasyfikacyjną 
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2. OCENA BARDZO DOBRY: Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) Opanował trudne treści i umiejętności wyspecjalizowane ponad potrzeby głównego 

kierunku nauki szkolnej obecnie i w przyszłości, 

2) Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w sytuacjach odległych od 

bezpośredniej użyteczności w życiu pozaszkolnym w sposób twórczy; 

3. OCENA DOBRY. Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) Posiadł umiarkowanie przystępne treści, które są przydatne, ale nie są niezbędne na 

wyższych etapach kształcenia, 

2) Posiadł bardziej złożone i mniej typowe umiejętności, 

3) Potrafi rozwiązywać zadania teoretyczne i praktyczne w pewnym stopniu abstrakcyjne, 

4) Opanował umiejętności pośrednio użyteczne w działalności pozaszkolnej. 

4. OCENA DOSTATECZNY. Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1) Opanował przystępne treści, najpewniejsze naukowo i najbardziej niezawodne na 

poziomie podstawowym; 

2) Opanował najbardziej uniwersalne umiejętności niezbędne na wyższych etapach 

kształcenia; 

3) Potrafi rozwiązać typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 

4) Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w działalności pozaszkolnej 

5. OCENA DOPUSZCZAJĄCY. Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

1) Opanował najbardziej przystępne treści zajęć edukacyjnych, 

2) Opanował najbardziej uniwersalne i najprostsze umiejętności, które są niezbędne na 

danym i wyższych etapach kształcenia oraz są bezpośrednio użyteczne w pozaszkolnej 

działalności ucznia, 

3) Potrafi rozwiązać najprostsze problemy z pomocą nauczyciela; 

6. OCENA NIEDOSTATECZNY. Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który ma braki w 

opanowaniu materiału nauczania uniemożliwiające dalsze kształcenie na danym etapie. 

Uczeń nie skorzystał z szansy wyrównania braków stworzonej przez nauczycieli. 

 

 

§ 45j. 

Ocena klasyfikacyjna zachowania 

 

 

 

1. Ocenę zachowania śródroczną i roczną począwszy od klasy IV ustala się wg następującej 

skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre , 

3) dobre , 

4) poprawne , 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
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2) postępowanie zgodnie 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; 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

3. KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA w oddziałach klas I-III: 

1) W – (WZOROWE) uczeń wykazuje się wysoką kulturą osobistą, 

szczególną obowiązkowością i dokładnością. Jest koleżeński, tolerancyjny, łatwo nawiązuje 

kontakty, zgodnie bawi się i pracuje w zespole, pomaga innym, 

szanuje swoją i cudza własność, słucha i wypełnia polecenia. 

2) P – (POPRAWNE) uczeń zna zasady kulturalnego zachowania się, ale nie 

zawsze się do nich stosuje, usiłuje być obowiązkowy i dokładny. Zazwyczaj jest koleżeński 

i tolerancyjny, potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami. Próbuje 

zgodnie bawić się i pracować w zespole. Stara się dbać o własność swoją i innych słucha i 

wypełnia polecenia. 

3) N – (NIEWŁAŚCIWE) uczeń nie stosuje zasad kulturalnego zachowania. Jest 

nieobowiązkowy, niedokładny. Ma problemy z nawiązywaniem relacji koleżeńskich. Jest 

nietolerancyjny. Nie potrafi zgodnie bawić się i pracować w zespole. Nie przejawia 

poszanowania własności. Nie słucha i nie wypełnia poleceń. 

4. Ocenę opisową zachowania będziemy pisać biorąc pod uwagę: 

1) kulturę osobistą, 

2) relacje z rówieśnikami, 

3) zaangażowanie, inicjatywę, słuchanie, respektowanie poleceń, 

4) poszanowanie własności, 

5) samoocenę 

6) obserwację, spostrzeżenia wychowawcy i innych nauczycieli. 

5. Kryteria ocen zachowania w oddziałach klasy IV-VI 

1) ZACHOWANIE WZOROWE 

a) uczeń osiąga wyniki nauczania maksymalne w stosunku do swoich możliwości,  

b) zawsze jest przygotowany do lekcji,  

c) sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych 

mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań, można na nim 

polegać,  

d) bierze udział (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) w konkursach, zawodach, 

imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie 

uczestniczy w ich organizowaniu,  

e) pilnie uważa na lekcjach,  

f) zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,  

g) nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu,  

h) nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych,  

i) ma nie więcej niż jedną uwagę w zeszycie uwag i pochwał, 

j) ma nie więcej niż 3 spóźnienia w semestrze, 

k) przestrzega Regulaminu Szkoły i nie łamie zapisów innych dokumentów 

wewnątrzszkolnych. 
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l) nigdy nie używa wulgarnych słów, wykazuje wysoką kulturę słowa,  

m) jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych osób,  

n) wzorowo zachowuje się na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą,  

o) zawsze ma stosowny uczniowski wygląd, 

p) dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.  

q) umie współżyć w zespole,  

r) jest uczynny, chętnie pomaga innym,  

s) dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,  

t) jest zaangażowany w życie klasy i szkoły, 

u) szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,  

v) nie wykazuje przejawów agresji, przeciwstawia się i reaguje na wszelkie przejawy 

przemocy, agresji i brutalności,  

w) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

x) zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki, 

y) wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działalności na rzecz klasy, szkoły, środowiska 

lokalnego,  

z) postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły.: 

za)w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu, godnie ją reprezentuje,  

zb) sam dostrzega i właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia,  

zc) jest wzorem dla innych, nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, 

nie daje się sprowokować,  

zd) rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub 

poprzez samokształcenie,  

ze) w stosunku do ucznia nie jest potrzebne zwracanie uwagi, sam dostrzega uchybienia  

i je eliminuje,  

zf) respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec 

siebie i innych,  

zg) nie ulega nałogom. 

2) ZACHOWANIE BARDZO DOBRE 

a) osiąga wyniki nauczania wysokie w stosunku do swoich możliwości,  

b) zawsze jest przygotowany do lekcji,  

c) wykonuje polecenia nauczyciela, podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na 

prośbę nauczyciela,  

d) angażuje się (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) do udziału w konkursach, 

zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub 

czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,  

e) pilnie uważa na lekcjach,  

f) ma nie więcej niż jedną godzinę nieusprawiedliwioną,  

g) nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu,  

h) może mieć nie więcej niż cztery spóźnienia w semestrze,  

i) może mieć nie więcej niż trzy uwagi w zeszycie uwag, 

j) przestrzega Regulaminu  szkoły 1 i nie łamie zapisów innych dokumentów 

wewnątrzszkolnych. 

k) nie używa wulgarnych słów, stosuje zwroty grzecznościowe,  

l) jest miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych,  
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m) zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń,  

n) ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,  

o) dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą. 

p) umie współżyć w zespole,  

q) jest uczynny, w razie potrzeby pomaga innym,  

r) bardzo dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki (np. dyżury, inne zobowiązania),  

s) szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,  

t) nie wykazuje i przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji.  

u) angażuje się w życie klasy,  

v) dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,  

w) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,  

x) postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły. 

y) zachowuje się bez zarzutu w szkole i poza nią,  

z) nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się 

sprowokować,  

za) właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia,  

zb) zmotywowany przez nauczycieli rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,  

zc) po zwróceniu uwagi natychmiast eliminuje uchybienia w swoim zachowaniu,  

zd) respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec 

siebie i innych,  

ze) nie ulega nałogom. 

 

3) ZACHOWANIE DOBRE 

a) osiąga wyniki nauczania adekwatne w stosunku do swoich możliwości,  

b) jest przygotowany do lekcji,  

c) podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela,  

d) uważa na lekcjach,  

e) wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych,  

f) ma  nie więcej niż pięć godzin nieusprawiedliwionych,  

g) może mieć cztery do sześciu uwag w zeszycie uwag, 

h) może pięciokrotnie w semestrze spóźnić się na lekcje, 

i) przestrzega Regulaminu szkoły nie łamie zapisów innych dokumentów 

wewnątrzszkolnych. 

j) zachowuje się odpowiednio do sytuacji,  

k) nie używa wulgarnych słów,  

l) stosuje zwroty grzecznościowe,  

m) ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,  

n) dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.  

o) respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec 

siebie i innych,  

p) zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi poważnych zastrzeżeń 

(nie wymaga interwencji pedagoga, dyrektora szkoły, uczeń nie otrzymuje nagan),  

q) wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,  

r) angażuje się w życie klasy w wybrany przez siebie sposób lub na prośbę nauczyciela,  

s) dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,  

t) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne, nie naraża innych,  
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u) nie przejawia agresji słownej i fizycznej.  

v) szanuje mienie własne, innych osób i społeczne, 

w) dba o honor i tradycje szkoły 

x) jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń w szkole i poza nią,  

y) systematycznie i odpowiednio motywowany rozwija swoje zainteresowania  i 

uzdolnienia,  

z) stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty, a uchybienia ulegają 

poprawie po zwróceniu uwagi,  

za) nie ulega nałogom. 

 

 

4) ZACHOWANIE POPRAWNE 

 

a) uczy się na minimum swoich możliwości, nie wykorzystuje całego swojego potencjału,  

b) motywowany nie podejmuje dodatkowych działań,  

c) wykonuje polecenia nauczyciela,  

d) zdarza mu się nie przygotować do lekcji (brak pracy domowej, itp.),  

e) pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela,  

f) posiada od siedmiu do dziewięciu uwag w zeszycie uwag i pochwał, 

g) ma nie więcej niż osiem godzin nieusprawiedliwionych,  

h) może mieć maksymalnie osiem spóźnień w semestrze, 

i) zdarza mu się naruszyć zapisy Regulaminu szkoły i innych dokumentów 

wewnątrzszkolnych. 

j) wykazuje elementarną kulturę osobistą,  

k) nie używa wulgaryzmów,  

l) dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd, nosi odpowiedni strój szkolny. 

m) nie stosuje agresji słownej i fizycznej wobec otoczenia,  

n) dba o bezpieczeństwo swoje, nie naraża innych,  

o) szanuje mienie własne, innych osób i społeczne, 

p) sporadycznie podejmuje działania społeczne, ale tylko na polecenie nauczyciela, 

q) wykonuje powierzone mu obowiązki lub zobowiązania. 

r) jest biernym uczestnikiem życia szkolnego,  

s) uchybienia w zachowaniu ucznia nie wynikają ze złej woli i stosowane środki zaradcze 

przynoszą rezultaty,  

t) nie ulega nałogom. 

 

5) ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE 

a) Stosunek do obowiązków szkolnych:  

- uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości,  

- nie pracuje na lekcjach, często jest do nich nie przygotowany (nie odrabia prac domowych, 

nie przynosi zeszytów itp.),  

- nie reaguje właściwie na uwagi nauczyciela,  

- zdarza mu się nie wykonywać poleceń nauczyciela,  

- nie jest zainteresowany życiem klasy i szkoły,  

- zaniedbuje obowiązki 

- ma powyżej dziesięciu spóźnień w semestrze, 
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- ma do dziesięciu godzin nieusprawiedliwionych, 

- ma od dziesięciu do trzynastu uwag w zeszycie uwag, 

- często narusza zapisy szkoły i innych dokumentów wewnątrzszkolnych. 

- przejawia niewłaściwe zachowania wobec pracowników szkoły, kolegów, otoczenia,  

- używa wulgarnych słów,  

- nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd,  

-nie nosi stosownego ubioru szkolnego. 

-nie podejmuje żadnych działań społecznych nawet na polecenie nauczyciela, 

-w życiu klasy pełni rolę destrukcyjną,  

-zdarza mu się zakłócić przebieg lekcji lub uroczystości szkolnych (rozmowa, śmiech, 

komentarze, gesty itp.),  

-nie szanuje mienia własnego, kolegów, społecznego,  

-niszczy mienie innych osób i społeczne,  

-stosuje przemoc słowną i fizyczną wobec innych,  

-kłamie, oszukuje,  

-ma negatywny wpływ na innych,  

-celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych,  

-są na niego skargi spoza szkoły. 

-nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę,  

-nie dba o własną godność osobistą,  

-brak u niego poczucia winy i skruchy,  

-często wymagana jest interwencja wychowawcy, nauczycieli, pedagoga (rozmowa, 

upomnienie, nagana), a środki zaradcze stosowane przez szkołę przynoszą jedynie 

krótkotrwałą poprawę, 

-stosuje szkodliwe używki. 

6) ZACHOWANIE NAGANNE 

a) Stosunek do obowiązków szkolnych:  

-uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości,  

-nie pracuje na lekcjach, nie przygotowuje się do zajęć szkolnych (nie odrabia prac 

domowych, nie przynosi zeszytów itp.),  

-jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany,  

-nie reaguje na uwagi nauczyciela dotyczące jego wiedzy i zachowania,  

-ma powyżej dziesięciu spóźnień w semestrze, 

-bez pozwolenia wychodzi z sali lub ze szkoły w czasie zajęć szkolnych,  

-w ciągu semestru ma powyżej dziesięciu godzin nieusprawiedliwionych,  

-w semestrze ma powyżej trzynastu uwag w zeszycie uwag, 

-nie przestrzega regulaminu szkołyi notorycznie łamie zapisy innych dokumentów 

wewnątrzszkolnych 

-nie zachowuje podstawowych zasad kultury osobistej,  

-nagminnie używa wulgarnych słów i gestów,  

-demonstracyjnie reaguje na uwagi (odwraca się, odchodzi, zaprzecza, wyśmiewa się, 

dopuszcza się wyzywających gestów itp.),  

-wygląda nieestetycznie, ma niestosowny strój. 

-uczestnictwo w lekcjach i imprezach szkolnych ogranicza celowo do zakłócania ich 

przebiegu (gwizdy, komentarze, wyśmiewanie, postawa niezgodna z wymogami sytuacji,) 
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prowokuje innych przez dyskusje, dogadywanie, zaczepianie, pokazywanie niestosownych 

gestów itp.,  

-celowo nie zachowuje się stosownie do sytuacji, jego zachowanie jest nie do przyjęcia dla 

otoczenia,  

-kłamie, oszukuje,  

-jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunkach międzyludzkich,  

-jego zachowanie jest agresywne (przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie, poniżanie 

godności innych, pobicie, bójki, kopanie, uszkodzenie ciała itp.),  

-komentuje wypowiedzi nauczyciela lub kolegów,  

-odmawia wykonania obowiązków na rzecz społeczności szkolnej,  

-destrukcyjnie wpływa na społeczność szkolną poprzez prowokowanie innych,  

-celowo niszczy mienie kolegów i społeczne (wyposażenie sal lekcyjnych, zieleni, pomocy 

naukowych, itp.),  

-są na niego skargi spoza szkoły,  

-swoim zachowaniem naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo,  

-demoralizuje innych przez swoje zachowanie oraz nakłania do nieodpowiednich zachowań,  

-wszedł w konflikt z prawem (kradzież, zniszczenie, rozboje, pobicia, włamania, 

wyłudzenia, cyberprzemoc),  

-przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje. 

-nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę,  

-brak u niego poczucia winy i skruchy,  

-nie dba o własne zdrowie i godność osobistą,  

-stosowane wobec ucznia środki zaradcze nie przynoszą rezultatów,  

-ulega nałogom. 

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca oddziału po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono  zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na 

jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

§ 45k. 

INFORMACJA O OCENACH KLASYFIKACYJNYCH 

 

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek na miesiąc przed zakończeniem 

semestru poinformować wychowawców o przewidywanych okresowych i rocznych ocenach 

niedostatecznych. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców o ocenach 

niedostatecznych oraz zagrożenie nieklasyfikowaniem z jednego, kilku lub wszystkich 

przedmiotów w formie pisemnej . 
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2. Na 1 miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują o 

przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o  

przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania: 

1) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z wpisem tematu 

lekcji do dziennika lekcyjnego; 

2) rodziców ucznia w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów 

poszczególnych oddziałów prowadzących przez wychowawcę oddziału z potwierdzeniem 

obecności rodziców na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez 

tych rodziców jeśli rodzice nie uczestniczyli w zebraniu. 

3.  Rodzice nieobecni w zebraniu mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od odbytego w 

szkole zebrania przybyć do szkoły, skontaktować się z wychowawcą oddziału (w czasie 

wyznaczonego dyżuru wychowawcy) i odebrać od wychowawcy za potwierdzeniem odbioru 

pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i 

przewidywanej rocznej ocenie zachowania. W czasie nieobecności wychowawcy oddziału, 

informację pisemną rodzice odbierają w sekretariacie szkoły. 

4. Jeżeli rodzice nie dopełnią ww. obowiązków, szkoła listem poleconym ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru przesyła pisemna informację o przewidywanych rocznych ocenach z 

zajęć edukacyjnych  i przewidywanej rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania 

rodziców. Wysyłanie do rodziców ucznia dwukrotnie listu poleconego ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru, który nie został odebrany przez rodziców, uznaje się za odebrany. 

 

 

§ 45l. 

PROCEDURA PODWYŻSZENIA PRZEWIDYWANEJ OCENY ROCZNEJ Z ZAJĘĆ 

EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA 

 

1. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych 

lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

2. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla 

każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera: 

  1) imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające; 

  2) termin tych czynności; 

  3) zadania sprawdzające; 

  4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę; 

  5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające. 

5. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności 

sprawdzających stanowi dokumentację w ww. sprawie; do protokołu dołącza się pisemne 

prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach. 

6. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikowania  z 

obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych jest spełnienie wymagań 

edukacyjnych podczas poprawy w zakresie danej klasy i na ocenę, o którą ubiega się uczeń. 

7. Jeśli uczeń nie spełni wymagań, otrzymuje roczną ocenę klasyfikowania, która nie może być 

niższa niż ocena przewidywana. 
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8. Poprawa, odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych, powinna 

mieć formę zadań praktycznych, a w odniesieniu do pozostałych zajęć edukacyjnych może 

mieć formę pisemną, ustną, a także zadań praktycznych. 

9. W przypadku wniosku ucznia o podwyższenie rocznej oceny z zachowania wychowawca 

wspólnie z co najmniej dwoma nauczycielami uczącymi w tej klasie oraz przewodniczącym 

Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępcą, w obecności zainteresowanego ucznia, 

ponownie ustalają ocenę zachowania. Przy ustalaniu  należy wziąć pod uwagę argumenty 

ucznia lub jego rodziców ,dotyczące w szczególności innych, nieznanych dotąd osiągnięć 

pozaszkolnych ucznia. 

10. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności 

przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o argumentację 

wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli uczących ucznia, 

opinia zespołu klasowego, opinia ocenianego ucznia) z odwołaniem do kryteriów ocen 

zachowania, w terminie….. dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia 

lub jego rodziców. 

11. Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego 

uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, psychologa, uczniów 

samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy 

proponowanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest 

przewodniczącym tego zespołu. 

12. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o zmianie 

przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną 

ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie 

przeprowadzonej w ww. zespole. 

13. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który 

zwiera: 

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

  2) termin spotkania zespołu; 

  3) ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału; 

  4) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu. 

14.Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy 

zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie. 

 

 

 

 

§ 45m. 

 ODWOŁANIE OD ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

 

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

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny.  Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
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2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami i uczniem. 

Termin, o którym mowa w ust. 5 nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

4. W skład komisji, wchodzą: 

  1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

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

komisji, 

 b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

 c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

  2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

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

komisji, 

  b) wychowawca oddziału, 

  c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, 

  d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

  e) przedstawiciel rady rodziców, 

  f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole, 

  g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

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

szkoły powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, 

że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 

dyrektorem tej szkoły. 

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

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

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

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

 1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

 a) skład komisji, 

 b) termin sprawdzianu, 

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

 d) imię i nazwisko ucznia, 

 e) zadania sprawdzające, 

 f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia; 

 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

 a) skład komisji, 

 b) termin posiedzenia komisji, 

 c) imię i nazwisko ucznia, 

 d) wynik głosowania, 

 e) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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11. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

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

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

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

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna. 

 

§ 45n. 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

 

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

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

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

którym powtarza oddział klasy do sprawdzianu. 

3. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasie szóstej wyższe od oceny 

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

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

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

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

5. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu 

nieklasyfikowaniem. 

6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

7. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

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

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęć 

technicznych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny z zachowania. 

10. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie 

pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia który jest nieklasyfikowany z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje 

indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 
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15.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą 

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

której wchodzą: 

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

przewodniczący komisji; 

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

przeprowadzany ten egzamin.. 

16. W charakterze    obserwatorów   mogą   być    obecni    rodzice    ucznia. 

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

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

może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia. 

18. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 

   1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji; 

   2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

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

   4) imię i nazwisko ucznia; 

   5) zadania i ćwiczenia egzaminacyjne; 

   6) wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

19. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

20. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany". 

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

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

egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną). 

22. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

 

§ 45o. 

EGZAMIN POPRAWKOWY 

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

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

może zdawać egzamin poprawkowy. 

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

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych i zajęć technicznych oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu  ferii letnich. 

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

komisji wchodzą: 

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący komisji; 
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2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

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

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie 

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

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

 w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

 3) nazwę zajęć edukacyjnych; 

 4) imię i nazwisko ucznia; 

 5) pytania egzaminacyjne; 

 6) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskane oceny. 

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

 odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

 poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

 terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca 

 września. 

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

programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy. 

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

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

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  albo z zajęć z języka 

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

zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 

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

 

§ 45p. 

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 

 

1. Sprawdzian przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego i ma na celu sprawdzenie w jakim stopniu uczeń spełnia te 

wymagania. 

2. Do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian  rodzice ucznia 

składają dyrektorowi pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z  którego uczeń 

przystąpi do  części drugiej sprawdzianu. 

3. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie języka 

obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji nie później niż na 3 miesiące przed terminem 

sprawdzianu. 

4. Terminy przeprowadzania sprawdzianu: 

  1) termin główny- miesiąc kwiecień; 

  2) termin dodatkowy- miesiąc czerwiec. 
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5. Sprawdzian składa się z dwóch części i przeprowadzany jest w formie pisemnej. 

6. Część pierwsza sprawdzianu obejmuje wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z 

 matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w 

 zadaniach osadzonych w kontekście historycznym i  przyrodniczym. 

7. Część druga obejmuje wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego. 

8. Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa: 

  1) część pierwsza- 80 minut; 

  2) część druga- 45 minut. 

9. Każda część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w komunikacie centralnej 

 komisji egzaminacyjnej. czas trwania danej części sprawdzianu rozpoczyna się z chwilą 

 zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu 

 rozpoczęcia i zakończenia pracy uczniów. 

10. W czasie trwania sprawdzianu uczeń nie powinien opuszczać sali egzaminacyjnej. 

11. W czasie trwania egzaminu na sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, 

 przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego oraz 

 obserwatorzy. 

12. Obserwatorami, o których mowa  w ust. 11 mogą być 

13. pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania; 

 1) przedstawiciele centralnej komisji egzaminacyjnej i okręgowych komisji 

 egzaminacyjnych; 

 2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogicznym, organu prowadzącego 

 szkołę. 

14. W czasie trwania sprawdzianu nie udziela się uczniom żadnych wyjaśnień dotyczących 

 zadań. 

15. Zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz zadania zespołu nadzorującego 

określa § 3 i § 4 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. 

16. Z przebiegu danej części sprawdzianu sporządza się protokół, na zasadach określonych w 

§10 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania 

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. 

17. Pracę egzaminacyjną ucznia po sprawdzeniu i ocenieniu przechowuje Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna przez okres 6 miesięcy od dnia wydania uczniom zaświadczeń o 

szczegółowych wynikach sprawdzianu. 

18. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla 

każdego ucznia okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje do szkoły nie później niż na 7 

dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

19. Wyniki sprawdzianu są przedstawiane w procentach i obejmują wynik z części pierwszej z 

wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i matematyki oraz wynik z części drugiej. 

20. Wynik sprawdzianu jest ostateczny i nie wpływa na ukończenie szkoły. 

21. Dyrektor przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych 

wynikach sprawdzianu wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną wraz ze świadectwem 

ukończenia szkoły. 

22. W przypadku zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do odpowiedniej części 

sprawdzianu w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu wpisuje się 
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odpowiednio „zwolniony: albo „zwolniona” 

23. Zwolniony z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub jego części jest: 

1) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności 

sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym; 

2) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone inne niż w pkt 1.  zwolnienia dokonuje  dyrektor okręgowej 

komisji egzaminacyjnej na wniosek rodziców po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

dyrektora szkoły; 

3) laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie ogłoszonym przez 

dyrektora centralnej komisji egzaminacyjnej w biuletynie informacji publicznej na stronie 

centralnej komisji egzaminacyjnej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim na podstawie zaświadczenia stwierdzającego 

uzyskanie przez ucznia tytułu laureata lub finalisty (zwolnienie z pierwszej części 

sprawdzianu). 

24. Zwolnienie, o którym mowa w ust.23 pkt 3 jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części  

sprawdzianu najwyższego wyniku. 

25. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do sprawdzianu 

w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych wynikających z tych trudności na podstawie tej opinii. 

26. Opinię, o której mowa w ust. 25 przedkłada się dyrektorowi szkoły w terminie do 15 

października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu 

27. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel,  do dnia 20 listopada roku 

szkolnego, w którym uczeń zamierza przystąpić do sprawdzianu, informuje na piśmie 

rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania 

sprawdzianu. 

28. Uczeń, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu może korzystać ze sprzętu 

medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności 

zdającego, za zgodą dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej sprawdzian może 

być przeprowadzony w miejscu innym niż szkoła. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej 

wyraża na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły. 

29. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu lub 

danej jego części lub przerwał daną część sprawdzianu w terminie głównym może przystąpić 

do sprawdzianu w terminie dodatkowym. 

30. W przypadku gdy z przyczyn losowych lub zdrowotnych uczeń nie może  przystąpić do 

sprawdzianu w terminie dodatkowym  dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na 

udokumentowany wniosek dyrektora szkoły (w porozumieniu z rodzicami ucznia) może 

zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia  do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu. 
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§ 45r. 

PROMOWANIE 

 

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

programowo wyższej. 

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

rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna możne 

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

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

lub stanem zdrowia ucznia. 

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

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

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

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

w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

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

następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

5. O promowaniu do oddziału 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. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 

oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję 

do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

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

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co 

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

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

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

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

ze sprawowania. 

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

klasy. 

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

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

———-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 

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

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

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

całkowitej w górę. 

13. Uczeń kończy szkołę jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjnego 
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2) przystąpił do sprawdzianu kończącego naukę w szkole podstawowej. 

14. Uczeń kończy szkołę  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. 

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

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

16. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 13 powtarza ostatni oddział 

klasy i przystępuje do sprawdzianu w roku szkolnym, w którym ten oddział klasy powtarza. 

17. 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 z obowiązkowych zajęć albo zajęć z języka 

mniejszości narodowej pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy 

programowo wyższej. 
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Rozdział 8. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

§ 46. 

 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 47. 

 

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

przepisy. 

 

 

§ 48. 

 

 

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego 

uchwalone  przez te organy nie mogą być sprzeczne ze Statutem. 

 

 

§ 49. 

 

 

1. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkich członków 

społeczności szkolnej 

1) przekazuje tekst  Statutu Samorządowi Szkolnemu i Radzie Rodziców, 

2) informuje rodziców  o podstawowych zapisach Statutu na ogólnym zebraniu rodziców, 

3) zobowiązuje wychowawców do zapoznania ze Statutem uczniów na godzinach do 

dyspozycji wychowawcy, oraz rodziców na klasowych zebraniach rodziców, 

2. Szkoła udostępnia całość lub fragmenty Statutu i innych aktów prawa szkolnego poprzez 

umieszczenie ich na tablicach informacyjnych i na szkolnej stronie internetowej. 

 

 

 

 

 

 

 


