
1 
 

 
                                                                                  Załącznik nr 01 

                                                                                  do uchwały nr  136/2021/2022 

                                                                                  Rady Pedagogicznej 

                                                                                        z dnia 14 września 2021r 

 

 

 

STATUT 

Szkoły Podstawowej Nr 3 
im. Bolesława Prusa 

w Wiśle 
 

 

----------------------------- TEKST UJEDNOLICONY ----------------------------- 

Stan prawny na dzień 30.08.2021 r. 



2 
 

Spis treści: 
 
 
Rozdział 1…………………………………………………………………………………3 
  Postanowienia ogólne………………………………………………………………......3 
Rozdział 2 ………………………………………………………………………………...6 
  Cele i zadania szkoły……………………………………………………………………6 
Rozdział 3 ………………………………………………………………………………...10 
  Działalność edukacyjna szkoły i pomoc psychologiczno-pedagogiczna…………..10 
Rozdział 4………………………………………………………………………………...13 
 Bezpieczeństwo………………………………………………………………………….13 
Rozdział 5………………………………………………………………………………...17 
 Zasady i formy współpracy z rodzicami……………………………………………….17 
Rozdział 6………………………………………………………………………………...19 
 Organy szkoły…………………………………………………………………………....19 
Rozdział 7…………………………………………………………………………………30 
 Organizacja szkoły……………………………………………………………………….30 
Rozdział 8…………………………………………………………………………………42 
 Organizacja i funkcjonowanie oddziału przedszkolnego…………………………….42 
Rozdział 9 ………………………………………………………………………………...45 
 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły…………………………………………………..45 
Rozdział 10………………………………………………………………………………..56 
 Uczniowie szkoły…………………………………………………………………………56 
Rozdział 11………………………………………………………………………………..66 
 Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego………………………………...66 
Rozdział 12………………………………………………………………………………..110 
 Zasady wewnątrzszkolnego oceniania w czasie zdalnego nauczania……………..110 
Rozdział 13………………………………………………………………………………116 
 Postanowienia końcowe………………………………………………………………..116 
 



3 
 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 3 im. Bolesława 
Prusa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Wiśle z siedzibą w Wiśle 
przy ulicy Malinka 53; 

2) oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć roczne przygotowanie 
przedszkolne 

3) ZSP nr 2 w Wiśle – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 
2 w Wiśle; 

4) Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 2 w Wiśle; 

5) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wiśle; 

6) radzie rodziców – należy przez to rozumieć radę rodziców przy Zespole 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wiśle; 

7) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 
grudnia 2016 roku Dz. U. z 2017, poz. 59); 

8) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Bolesława Prusa w Wiśle; 

9) uczniach – należy przez to rozumieć dzieci realizujące roczne przygotowanie 
przedszkolne oraz uczniów szkoły podstawowej; 

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

11) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego opiece 
powierzono jeden oddział w szkole; 

12) nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych, 
specjalistów, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wiśle; 

13) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć 
Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach; 

14) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Wisła 

15) MEN – należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

 § 2. 

1. Szkoła została powołana Uchwałą nr XXVIII/373/2017 Rady Gminy w Wiśle z dnia 
30 marca 2017 r.  
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2. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wiśle, Szkoła 
Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Wiśle  

3. Siedziba szkoły mieści się w Wiśle przy ul. Malinka 53 

4. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wiśle jest szkołą publiczną 

5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Wisła 

6. Siedziba organu prowadzącego mieści się w Wiśle przy ul. Pl. B. Hoffa 3 

7. Nadzór Pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach 

8. Czas trwania kształcenia w szkole trwa 8 lat 

9. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich spełniających 
obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego  

10. Szkoła, począwszy od klasy pierwszej zapewnia uczniom naukę co najmniej 
jednego języka obcego, od klasy siódmej naukę drugiego języka 

11. Szkoła Podstawowa Nr 3 prowadzi zajęcia świetlicowe oraz stołówkę dla uczniów 
i pracowników szkoły 

12. Szkoła Podstawowa Nr 3 prowadzi bibliotekę szkolną 

13. Szkoła wyposażona jest w pracownię komputerową i pracownię językową 

14. Nauka w szkole jest obowiązkowa i bezpłatna  

15. Szkoła używa podłużnych pieczęci o treści:  

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
Nr 2 w Wiśle 

43-46- Wisła, ul. Malinka 53 
NIP 548-266-35-39, Reg.243290461 
tel./fax: 33 855 36 66, 33 855 56 58 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 

Szkoła Podstawowa Nr 3 
im. B. Prusa w Wiśle 

43-46- Wisła, ul. Malinka 53 
tel./fax: 33 855 36 66, 33 855 56 58 

 
RADA RODZICÓW 

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 
w Wiśle, ul. Malinka 53 

 
16. Szkoła używa okrągłych pieczęci:  

1) dużej i małej z godłem państwa o treści: „Szkoła Podstawowa nr 3 w Wiśle” 

2) małej z o treści „Biblioteka Szkoła Podstawowa nr 3 w Wiśle” 

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

18. Wymienione w ust. 13,14 i 15 pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do 
tego upoważnione 
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19. Szkoła posiada certyfikaty: „Szkoła z klasą”, „Wiarygodna Szkoła”, „Zadowolony 
Konsument”, „Cybernauci- bądź bezpieczny w sieci”, „ Certyfikat International 
Education for Kids” 
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Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły 

§ 3. 

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

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

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

3) zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na 
poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie 
kształcenia; 

4) rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację 
świadomą, zapewnia dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do 
pamięciowego opanowania przekazywanych treści, przygotowuje do 
podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku 
intelektualnego oraz fizycznego;   

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

6) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka; 

a) wskazuje uczniom autorytety godnie naśladowania, 

b) uwrażliwia na potrzeby innych ludzi, 

c) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich;  

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

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

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

10) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i 
zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną; 
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11) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu 
równych szans oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania 
na rzecz innych dzieci;  

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

13) kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność 
fizyczną, wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, 
psychicznego i duchowego; 

14) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży 
zagrożonych uzależnieniem poprzez: 

a) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem, 

b) współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem, 

c) informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do 
przeciwdziałania uzależnień w tym narkomanii, cyberludzie;  

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

16) kultywuje tradycje narodowe i regionalne; 

17) rozbudza i rozwija uczucie patriotyczne; 

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

19) umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego; 

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

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

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

23) kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 
społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość; 

24) wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, 
solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie 
wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających 
bezpiecznemu rozwojowi ucznia); 

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

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

27) rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki; 

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

29) ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 
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30) wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi 
dalszej edukacji; 

§ 4. 

1. Cele wymienione w § 3, realizuje poprzez podjęcie zadań z uwzględnieniem 
optymalnych warunków rozwoju i potrzeb uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz 
zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a w 
szczególności: 

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

a) realizacją podstawy programowej; 

b) ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć, 

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

d) realizację innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających 
zainteresowania, 

e) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach zajęć 
pozalekcyjnych np. koła zainteresowań, zajęcia sportowe, nauczanie 
języków obcych, inne, 

 
2) umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej poprzez: 

a) organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych; 

b) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach 
szkolnych; 

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

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

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

f) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i 
czasów współczesnych.  

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

a) dobrowolne i nieodpłatne udzielanie pomocy psychologicznej i 
pedagogicznej,  
za pośrednictwem pedagoga szkoły, logopedy, a w miarę potrzeb 
innych specjalistów, 

b) organizowanie nauczania indywidualnego, 

c) zapewnianie uczniom niepełnosprawnym z obwodu szkoły 
uczęszczanie do szkoły; 

d) udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej lub losowej,  
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4) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży 
zagrożonych uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez:  

a) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem,  

b) współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem,  

c) informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do 
przeciwdziałania uzależnieniom. 

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

a) zobowiązuje wychowawcę do wypracowania wspólnie z uczniami reguł 
zachowania w szkole,  

b) zobowiązuje każdego nauczyciela do eliminowania zachowań 
agresywnych poprzez szukanie ich źródła w domu rodzinnym, 
środowisku rówieśniczym i szkolnym 

6) prowadzi innowacje i eksperymenty pedagogiczne zgodnie z następującymi 
zasadami: 

a) innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane 
zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę;  

b) rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po podjęciu prze 
Radę Pedagogiczną uchwały w sprawie wprowadzenia innowacji; 

c) innowacje lub eksperymenty, wymagające przyznania szkole 
dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu 
przez Organ prowadzący Szkołę pisemnej zgody na finansowanie 
planowanych działań. 

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

a) organizuje szkolenia w zakresie BHP dla wszystkich pracowników 
szkoły, zapewnia przeszkolenie dla wszystkich nauczycieli i 
pracowników niepedagogicznych w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy,  

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

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

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

e) zapewnia opiekę uczniom korzystającym ze świetlicy,  

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

g) zapewnia opiekę nauczyciela dyżurującego podczas przerw według 
ustalonego harmonogramu dyżurów, 

h) zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły zgodnie z 
obowiązującym regulaminem dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek 
szkolnych,  
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i) zwiększa poziom bezpieczeństwa uczniów poprzez zainstalowany 
system monitoringu wokół budynku szkolnego oraz kodowane wejście 
do szkoły. 

Rozdział 3 

Działalność edukacyjna szkoły i pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

§ 5. 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienie uczniów, w szczególności w 
celu kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

7) zajęcia zdalne. 

8) zajęcia hybrydowe 

2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za zapewnienie odpowiedniego doboru kadry 
pedagogicznej i pracowników obsługi szkoły oraz określenie dla nich zadań z 
uwzględnieniem zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w 
czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

§ 6. 

1. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny 
szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane 
w podstawie programowej. 

3. Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również 
działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb. 

4. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku 
w szkole przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy 
nauczania. Tworzą one szkolny zestaw programów, który uchwala Rada 
Pedagogiczna. 

5. Program profilaktyczno-wychowawczy opracowuje się na początku każdego roku 
szkolnego zespół nauczycieli, powoływany przez dyrektora szkoły. Program 
profilaktyki uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów, diagnozę zagrożeń 
występujących w szkole i potrzeby środowiska. 
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6. Program profilaktyki uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego 
Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkoły. 

7. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie 
uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu profilaktyki, 
program ten ustala dyrektor szkoły z organem sprawującym nadzór 
pedagogiczny. 

8. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu 
przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

9. Wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom w formie 
określonej zarządzeniem dyrekcji.  

§ 7. 

1. Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-
pedagogiczną. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na 
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i 
czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w 
celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego 
aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i oraz w środowisku 
społecznym. 

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

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

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

4.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega 
na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych 
oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. Prowadzona jest w formie 
porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń 
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5.  Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i 
nieodpłatne. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor, pomocy tej udzielają 
uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący zadania z 
zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholog, pedagog, 

logopeda, doradca zawodowy i terapeuta pedagogiczny. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we 
współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 
specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami 
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora przedszkola, 

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

5) higienistki szkolnej; 

6) poradni; 

7) pomocy nauczyciela; asystenta nauczyciela 

8) pracownika socjalnego; 

9) asystenta rodziny; 

10) kuratora sądowego; 

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

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z 
uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 
rozwijających kompetencje emocjonalno- -społeczne oraz innych zajęć o 
charakterze terapeutycznym; 

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

5) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

6) porad i konsultacji; 

7) warsztatów. 

10. Godzina zajęć, o których mowa w ust.9 trwa 45 minut. Dopuszcza się 
prowadzenie tych zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z 
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zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, 
jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia. 

11. Sposób postępowania w stosunku do ucznia, którego objąć należy pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną oraz zasady organizacji zajęć w ramach pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej określają odrębne przepisy. 

12. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku z sytuacją 
uniemożliwiającą realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
w szkole z przyczyn niezależnych, dyrektor organizuje realizację zadań szkoły z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określając obowiązki 
pedagoga i logopedy szkolnego: 

13.:Dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i logopedą ustala 
zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i przekazuje 
informacje rodzicom, opiekunom za pomocą dziennika elektronicznego 

Rozdział 4 

Bezpieczeństwo 

§ 8. 

1. Szkoła – tzn. Dyrektor, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły - zapewnia 
bezpieczny pobyt dziecka (opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w 
czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej 
terenem): 

1) z chwilą przyjścia ucznia do szkoły na: 

a) zajęcia edukacyjne obowiązkowe i nadobowiązkowe, poprzez które 
rozumie się zajęcia wyszczególnione w odpowiednim ramowym planie 
nauczania, 

b) zajęcia pozalekcyjne, poprzez które rozumie się zajęcia zorganizowane 
przez szkołę oraz płatne z budżetu szkoły, ale nie wprowadzone do 
planu nauczania (koła przedmiotowe, zainteresowań, zajęcia 
wyrównawcze i inne),  

uczniowie znajdują się pod opieką pracowników szkoły, a w szczególności 
nauczyciela prowadzącego te zajęcia; 

2) z chwilą przyjścia ucznia na zajęcia inne niż wymienione w pkt 1, 
organizowane przez inne instytucje, organizacje lub stowarzyszenia opiekę 
nad nimi przejmuje prowadzący zajęcia; 

3) pracownicy, o których mowa w ust. 1 są zobowiązani do: 

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na prowadzonych przez 
siebie zajęciach, 

b) do systematycznego kontrolowania pod względem BHP miejsca, w 
którym są prowadzone zajęcia, 

c) samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego 
zgłoszenia o zagrożeniu dyrektorowi szkoły. 
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d) kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych i 
odnotowanie jej w dzienniku elektronicznym, 

2. pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu 
opracowanego przez dyrekcję szkoły, 

3. wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzeganie regulaminów 
obowiązujących w tych pomieszczeniach, 

4. zamykania sal lekcyjnych i innych pomieszczeń po zakończeniu danej jednostki 
lekcyjnej oraz pozostawienia klucza w pokoju nauczycielskim w wyznaczonym do 
tego miejscu; 

5. uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły 
(godziny w uzgodnieniu z rodzicami). 

6. w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (informatyka,) opiekun pracowni 
opracowuje regulamin pracowni i na pierwszych zajęciach lekcyjnych w danym 
roku szkolnym zapoznaje z nim uczniów; 

7. w sali gimnastycznej i na boisku obowiązuje nauczyciela prowadzącego zajęcia i 
uczniów przestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej i boiska oraz przepisów 
bhp. 

8. Podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych za 
bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel 
ten zobowiązany jest również do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły 
o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć. 

9. Podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek i imprez 
szkolnych – kierownik wycieczki lub imprezy wraz z opiekunami. 

10. W czasie przerw na korytarzach i obiektach sportowych opiekę sprawują 
nauczyciele dyżurujący zgodnie z grafikiem dyżurów zatwierdzonym przez 
dyrektora a na stołówce wyznaczony pracownik obslugi. 

11. Od godziny 7.00 - 17.00 za wszystkich uczniów przebywających na terenie szkoły 
(budynek szkoły, boiska, plac zabaw), którzy nie biorą udziału w zorganizowanych 
zajęciach lekcyjnych lub innych, odpowiada wychowawca świetlicy przy 
współpracy z innymi pracownikami szkoły. 

12. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć przez osoby nie 
posiadające odpowiednich kwalifikacji zawodowych. 

13. Minimalne standardy opieki podczas zajęć zapewnia jeden nauczyciel dla grupy 
uczniów ujętej w planie organizacyjnym szkoły. 

14. Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest 
możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasa 
przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły. 

15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. choroba nauczyciela) 
dopuszczalne jest łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie – za 
zgodą dyrektora – opieki nad taką grupą jednemu nauczycielowi. 

16. Szkoła umożliwia uczniom niepełnosprawnym uczęszczanie do szkoły. 
Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do zorganizowania szczególnej opieki 
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nad dzieckiem niepełnosprawnym w trakcie jego pobytu w szkole. Opieka ta 
uwzględniać musi stopień i rodzaj niepełnosprawności dziecka. 

17. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu 
odpowiedniej opieki.  

18. Zwolnienie uczniów z zajęć lekcyjnych, z uwagi na bezpieczeństwo uczniów w 
szkole i poza nią, może odbyć się zgodnie z następującą procedurą: 

1) na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów). 

2) w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu 
rodziców (prawnych opiekunów) i odebraniu ucznia oraz wypełnieniu 
pisemnego oświadczenia przez samych rodziców lub osobę pisemnie przez 
nich upoważnioną. 

3) uchylony 

4) w przypadku nieobecności wychowawcy klasy i nauczyciela przedmiotu 
uprawniony do zwolnienia ucznia jest dyrektor. 

5) w przypadku, gdy nauczyciel zauważy objawy złego samopoczucia ucznia lub 
uczeń sam zgłosi nauczycielowi taki fakt, nauczyciel odsyła go do pielęgniarki 
szkolnej, która po stwierdzeniu objawów powiadamia rodziców (prawnych 
opiekunów) ucznia, prosząc o pilne zgłoszenie się do szkoły. W przypadku 
nieobecności pielęgniarki, uczeń odesłany jest do sekretariatu szkoły. 

6)  jeśli sytuacja, o której mowa w pkt. 5 ma miejsce podczas zajęć lekcyjnych, 
nauczyciel za pośrednictwem przewodniczącego samorządu klasy lub 
pracownika będącego w pobliżu sali lekcyjnej wzywa pielęgniarkę lub 
sekretarkę, dyrektora, którzy przejmują opiekę nad uczniem. 

7) w przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywa się 
lekarza. 

8) dziecko odbiera rodzic (prawny opiekun) najszybciej jak to możliwe.  

9)  w sytuacji, kiedy po odbiór ucznia zgłosi się rodzic, którego zachowanie 
wyraźnie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających 
wzywa się policję. 

10)  dopuszcza się możliwość zwalniania uczniów (całej klasy) z ostatnich godzin 
lekcyjnych oraz pierwszej godziny lekcyjnej, zgodnie z planem zajęć, w 
przypadkach podyktowanych nieobecnością nauczycieli lub z innych ważnych 
przyczyn uniemożliwiających zorganizowanie zastępstwa za nieobecnego 
nauczyciela. 

11) Informacja o zwolnieniu z pierwszych godzin lekcyjnych musi zostać podana 
uczniom i rodzicom najpóźniej dzień wcześniej za pośrednictwem dziennika 
elektronicznego.  

12)  Informacja o zwolnieniu z ostatnich godzin lekcyjnych może zostać podana w 
dniu redukcji tych zajęć, z wyłączeniem uczniów klas I – III, gdzie informację tę 
należy podać najpóźniej dzień wcześniej, przy czym informacje przekazuje się 
za pośrednictwem dziennika elektronicznego.  

13)  uchylony 

14)  za przekazanie informacji, o której mowa w pkt.11 i 12 odpowiedzialny jest 
dyrektor, a w przypadku jego nieobecności inny nauczyciel wskazany przez 
dyrektora. 
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§ 9. 

1. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich 
zajęć (obowiązkowych i nadobowiązkowych) w czasie przerw międzylekcyjnych 
oraz po zajęciach, według corocznie zatwierdzonego przez dyrektora zespołu 
harmonogramu dyżurów 

2.  Dyżury pełni się na korytarzach szkolnych, boiskach i w szatni 

3. Dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go 
przez innego nauczyciela. 

4.  W czasie zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych obowiązki właściwe dla 
nauczyciela dyżurującego pełni nauczyciel prowadzący dane zajęcia. 

5.  Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie zajęć 
pozalekcyjnych obejmuje czas od chwili rozpoczęcia tych zajęć do chwili 
opuszczenia przez uczniów budynku szkoły po zajęciach. 

6.  Dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurujący mają obowiązek 
zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach i w 
pomieszczeniach sanitarnych. 

7.  W razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, nauczyciel 
zastępujący przejmuje obowiązek pełnienia dyżuru. 

8.  W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego 
świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę szkolną, a następnie dyrektora szkoły. 

9. Dyrektor szkoły, lub osoba upoważniona w razie konieczności, powiadamia o 
zaistniałym wypadku pogotowie ratunkowe oraz rodziców. 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów szkoła posiada monitoring 
zewnętrzny. 

11.  Szczegółowe zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych, trudnych, 
dziecka  przewlekle chorego,  określają oddzielne  procedury”. 

§.10. 

Zasady organizacji i bezpieczeństwa wycieczek szkolnych określa regulamin 
wycieczek. 

 

§.11. 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wiśle, w tym uczniów i pracowników, oraz 

ochrony mienia i ochrony informacji, w tym ochrony przetwarzania danych 

osobowych, prowadzi się monitoring wizyjny umożliwiający rejestrację obrazu. 

Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywanej pracy przez 

pracowników. 
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2. Dyrektor szkoły informuje uczniów i pracowników szkoły o wprowadzeniu 

monitoringu zewnętrznego, w sposób przyjęty w danej szkole , nie później niż 14 

dni przed uruchomieniem monitoringu.  

3. Dyrektor szkoły przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków 

służbowych informuje ją na piśmie o stosowaniu monitoringu.  

4. System monitoringu wizyjnego umożliwia rejestrację obrazu na zewnątrz budynku 

Szkoły i Przedszkola.  

5. W każdym przypadku rejestracja obrazu nie może prowadzić do naruszenia 

godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób 

przebywających w obszarze monitorowanym, których nakaz poszanowania wynika 

z przepisu art. 111 KP. 

6. Teren monitorowany obejmujący: wejścia do budynku szkoły (główne i boczne od 

strony zaplecza), boisko górne wraz z dojściem i wejściem do szatni, boisko dolne, 

część wewnętrznej drogi dojazdowej do szkoły, miejsca parkingowe na terenie 

siedziby szkoły oraz plac zabaw dla dzieci z przedszkola jest oznaczony w sposób 

widoczny i czytelny za pomocą odpowiednich znaków graficznych. 

7. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, 

których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować oraz samochodów 

znajdujących się na terenie monitorowanym są przetwarzane wyłącznie do celów, 

dla których zostały zebrane. Nagrania obrazu są przechowywane przez okres ok. 

7 dni od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. W przypadku, 

gdy nagrania te stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

prawa lub dyrektor szkoły powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód  

w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego 

zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania obrazu podlegają 

zniszczeniu w sposób trwale uniemożliwiający ich odtworzenie. 

8. Dostęp do nagrań obrazu pozyskanych z monitoringu mają wyłącznie osoby 

upoważnione przez pracodawcę do przetwarzania danych osobowych 

pozyskanych w drodze monitoringu. 

9. Szczegółowe regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyskanych 

w wyniku monitoringu wizyjnego oraz stosowanych w celu ochrony 

przechowywanych nagrań obrazu środków  technicznych i organizacyjnych zostały 

przedstawione w Procedurze zarządzania monitoringiem wizyjnym obowiązującej 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle. 

Rozdział 5 

Zasady i formy współpracy z rodzicami 

§ 12. 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i 
profilaktyki  
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2. Rodzice zobowiązani są zapoznać się ze statutem szkoły, ofertą edukacyjną, 
programem wychowawczo-profilaktycznym, stawianymi wymaganiami i kryteriami 
oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania a także 
przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty. 

3. Rodzice mają prawo do:  

1) uzyskiwania w trakcie zebrań rodzicielskich oraz konsultacji indywidualnych i 
zbiorowych rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, 
postępów i przyczyn trudności w nauce; 

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

3) spotkań z nauczycielem uczącym w danej klasie, po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu spotkania i uzyskania rzetelnej informacji na temat 
swojego dziecka, jego zachowania i postępów w nauce. Spotkanie to nie 
może być przeprowadzone w czasie prowadzonych przez nauczyciela lekcji 
oraz pełnionych przez niego dyżurów. 

4. Rodzice mają obowiązek: 

1) aktywnie współpracować ze szkołą w sprawach kształcenia swoich dzieci i 
realizacji programu Profilaktyczno-Wychowawczego Szkoły; 

2) respektować wspólne ustalenia dotyczące ucznia; 

3) współpracować ze szkołą w ramach udzielanej uczniowi pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej; 

4) zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć 
szkolnych, 

5) odpowiadać materialnie za szkody wyrządzone w mieniu szkoły przez swoje 
dzieci. 

5. Komunikacja z rodzicami odbywa się zgodnie z podanym przez wychowawców 
harmonogramem zebrań i konsultacji. 

6. W ciągu każdego roku szkolnego odbywają się co najmniej cztery zebrania z 
rodzicami. 

1) Termin spotkań, o których mowa w ust.6 ustala dyrektor w porozumieniu z 
Radą Pedagogiczną. Terminy te podane są na początku roku szkolnego na 
zebraniu ogólnym rodziców i wywieszone na tablicy ogłoszeń.  

2) Informację przypominającą o spotkaniu, wychowawca przekazuje rodzicom 
poprzez dziennik elektroniczny co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem 
spotkania.  

 

7. Obowiązkiem każdego rodzica jest uczestniczyć w wyżej wymienionych formach 
kontaktu osobiście.  

8. W przypadku gdy rodzic nie może wziąć udziału w spotkaniu z przyczyn od niego 
niezależnych, powinien skonsultować się z wychowawcą w innym terminie. 

9. Informacje o uzyskanych przez dziecko stopniach rodzice otrzymują za 
pośrednictwem dziennika elektronicznego. 
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10. W przypadku braku kontaktów wychowawcy z rodzicami ucznia, informacje 
dotyczące rocznych osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia wychowawca 
wysyła listem poleconym.  

11. W szkole obowiązują następujące formy dokumentowania współpracy z 
rodzicami: 

1) lista obecności na zebraniu; 

2) notatka nauczyciela z zebrania wraz z podpisami rodziców; 

3) podpis rodzica potwierdzający: 

a) zapoznanie się w wymaganiami i kryteriami oceniania; 

b) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie wizerunku 
dziecka; 

c) zgodę na udział w zajęciach pozalekcyjnych oraz wycieczkach; 

d) zgodę na objęcie dziecka opieką higieniczno-medyczną; 

e) zgodę na objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

f) nie wyrażenie zgody na udział w zajęciach z wychowania do życia w 
rodzinie 

4) informacja rodzica na temat osób upoważnionych do obierania dziecka 
(dotyczy dzieci do lat 7, lub na wniosek rodzica również dzieci starszych). 

Rozdział 6 

Organy szkoły 

§ 13. 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Wiśle; 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Wiśle; 

3) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3 w Wiśle; 

4) Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Wiśle. 

§ 14. 

1. Dyrektor kieruje działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest 
odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i 
podnoszenie poziomu pracy szkoły 

2. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora określa ustawa i inne 
przepisy szczegółowe. 

3.  Dyrektor szkoły w szczególności:  

1) sprawuje nadzór pedagogiczny;  

2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 
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3)  realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 
stanowiących; 

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

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

6)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w 
organizacji praktyk pedagogicznych; 

8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu ósmoklasisty 
przeprowadzanego w szkole; 

9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 
statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 
form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie 
kształcenia specjalnego ucznia; 

11) jest organem nadzoru pedagogicznego; 

12) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 

13) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą wszystkich aspektów działalności 
szkoły. 

14) szczegółowe zasady kontroli zarządczej określają wprowadzone w szkole 
stosowne procedury. 

4. W przypadku powierzenia funkcji dyrektora osobie nie będącej nauczycielem, 
sprawowanie zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego powierza się 
wicedyrektorowi. 

5. W zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dyrektor w 
szczególności:  

1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza właściwe warunki sprzyjające 
podnoszeniu jakości pracy; 

2) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych 

3) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem 
Uczniowskim. 

4) dba o autorytet Rady Pedagogicznej, godność nauczycieli i ochronę ich praw;  

5) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia 
Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich 
jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady 
Pedagogicznej; 

6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach 
ich kompetencji stanowiących; 

7) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i 
zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący; 
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8) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 

9) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku 
wnioski i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 

10) przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzania wyniki klasyfikacji i 
promocji uczniów; 

11)  udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu 
ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie przez dziecko obowiązku 
szkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania; 

12)  odracza obowiązek szkolny;  

13)  zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych oraz 
informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 
ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii; 

14) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom z orzeczoną 
niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym zajęcia 
rewalidacyjne; 

15)  Współpracuje z dyrektorem OKE w sprawach organizacji egzaminu 
ósmoklasisty 

16)  odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty 

17)  umożliwiana podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej 
uczniom; 

18)  opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Plan Wewnątrzszkolnego 
Doskonalenia Nauczycieli; 

6. W zakresie sprawowania opieki nad uczniami dyrektor w szczególności:  

1) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 
współpracuje z Samorządem Uczniowskim; 

2) organizuje nabór uczniów do szkoły, przyjmuje uczniów do szkoły w przypadku 
zmiany przez nich szkoły, klasy lub oddziałów; 

3) przestrzega postanowień Statutu szkoły w sprawie rodzaju nagród i kar 
stosowanych wobec uczniów; 

4) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu 
szkoły; 

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

6) zabezpiecza szkolną pracownię komputerową, instalując i aktualizując 
oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą 
stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów; 

7) określa zasady ubierania się na terenie szkoły. 

7. W zakresie organizacji działalność szkoły dyrektor: 

1) opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny; 

2) sporządza przydział czynności nauczycielom w uzgodnieniu z Radą 
Pedagogiczną;  

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;  
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4) zatwierdza wewnętrzny regulamin pracy i zakres obowiązków pracowników 
nie będących nauczycielami;  

5) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

6) dba o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt; 

7) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w 
szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę; 

8) organizuje i nadzoruje pracę sekretariatu szkoły; 

9) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno - gospodarczą szkoły.  

10)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi 
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

11)  dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i 
stanu technicznego urządzeń na placu zabaw i boisku szkolnym 

12)  organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje 
przetargowe; 

13)  powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 

14)  odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji 
szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami; 

15) wspólnie z nauczycielami ocenia skuteczność stosowanych programów 
nauczania i podręczników; 

16) dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez nauczycieli szkolny 
zestaw programów nauczania; 

17) poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły, podaje 
do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, który będzie 
obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.  

8. Nadzór pedagogiczny dyrektor szkoły przeprowadza w formie: 

1) ewaluacji; 

2) kontroli; 

3) wspomagania; 

4) monitorowania 

9. W zakresie nadzoru pedagogicznego dyrektor w szczególności:  

1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do 
doskonalenia jakości pracy szkoły; 

2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 
statutowej szkoły; 

3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: 

a) organizowanie szkoleń i narad, 

b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, 

c) przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze 
sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki nadzoru 
pedagogicznego 
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10. Dyrektor Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne zgodnie z odrębnymi przepisami 

11. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora 
szkoły. 

12. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie 
określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy. 

13. Dyrektor szkoły na bieżąco informuje o wszystkich sprawach dotyczących życia i 
funkcjonowania szkoły oraz o przepisach prawnych dotyczących działalności 
szkoły: 

1) Radę Pedagogiczną na posiedzeniach Rady, poprzez wydawanie zarządzeń 
oraz podczas posiedzeń szkolnych komisji i zespołów; 

2) Radę Rodziców na posiedzeniach prezydium Rady Rodziców oraz na 
zebraniach klasowych rodziców; 

3) Samorząd Uczniowski podczas spotkań z przedstawicielami Samorządu 
Szkolnego oraz na spotkaniach z uczniami poszczególnych klas. 

§ 15. 

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

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor. 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w ZSP nr 
2 w Wiśle. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem 
doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego - za zgodą lub na 
wniosek Rady Pedagogicznej. 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane są: 

1)  przed rozpoczęciem roku szkolnego; 

2) na koniec pierwszego okresu w celu zatwierdzaniem wyników klasyfikowania; 

3) na koniec drugiego okresu w celu klasyfikowania i promowania uczniów; 

4) po zakończeniu rocznych zajęć; 

5) w miarę bieżących potrzeb; 

5. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu 
prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 
Jednak uchwały mogą być podejmowane jeśli w zebraniu uczestniczy minimum 
50% członków. 

 

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie jej wszystkich członków o terminie i porządku 
zebrań, zgodnie z regulaminem Rady. 

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

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 
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1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, zmian w statucie, uchwalanie tekstu 
ujednoliconego; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów i innowacji pedagogicznych; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

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

 

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym - tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 
pozalekcyjnych;  

2) projekt planu finansowego szkoły; 

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

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i 
zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego lub dodatkowo płatnych zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - zatwierdzanie projektu 
organizacyjnego szkoły; 

5) Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, który uchwalany jest przez 
Radę Rodziców; 

6) szkolny zestaw programów nauczania; 

7) szkolny wykaz podręczników.  

10. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O 
wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 
prowadzący szkołę, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z 
przepisami prawa. Decyzja organu prowadzącego szkołę jest ostateczna.  

11. Rada pedagogiczna może występować z wnioskami do organu prowadzącego 
szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołaniu nauczyciela z 
innej funkcji kierowniczej szkoły. 

12. Organ prowadzący szkołę lub dyrektor są zobowiązani przeprowadzić 
postępowanie wyjaśniające w ww. sprawie w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały 
Rady Pedagogicznej. 

13. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem  

14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

15. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na 
posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów 
lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

16. W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania szkoły, np. z powodu 
zagrożenia epidemiologicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia pracowników, 
dopuszcza się zdalne podejmowanie uchwał i innych decyzji przez Radę 
Pedagogiczną, bez konieczności fizycznego zbierania się rady. 
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17. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa w art. 70 ust. 1 
pkt 2, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły.  

18. W przypadku gdy dyrektor szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia, o którym mowa w     
ust. 1, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel 
wyznaczony przez organ prowadzący szkołę. 

19. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 
     zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w ust. 2, wykonuje     
     odpowiednio burmistrz miasta, zarząd powiatu, zarząd województwa. 
 
20. Dokumentację dotycząca klasyfikacji i  promocji uczniów oraz ukończenia przez 

nich szkoły, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, podpisuje odpowiednio 
dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.    

§ 16. 

1. W szkole działa Rada Rodziców, która jest społecznym, niezależnym 
przedstawicielem rodziców uczniów ZSP nr 2 w Wiśle. 

2.  W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych 
oraz dwóch zastępców, wybranych w tajnych ( lub jawnych, jeśli tak wolą rodzice) 
wyborach, które dokonywane są na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku 
szkolnym. 

3. Każdego ucznia w wyborach w danym oddziale reprezentuje tylko jeden rodzic 
(prawny opiekun) 

4. Przedstawicielstwem rodziców na terenie szkoły jest prezydium Rady Rodziców 
wybierane przez przedstawicieli rad oddziałowych spośród siebie. 

5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności 

6. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły lub 
organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z 
wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

7.  Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: Programu Wychowawczo- 
Profilaktycznego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o 
charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów, 
nauczycieli i rodziców; 

2) opiniowanie planu finansowego szkoły 

3) w celu wspierania działalności statutowej szkoły gromadzenie funduszy z 
dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; 

4) podejmowanie wszelkich działań zmierzających do poprawy warunków 
materialnych pracy szkoły, poprawy jakości procesu edukacyjnego w szkole, 
współpracując w tym zakresie z dyrektorem, Radą Pedagogiczną i innymi 
instytucjami zewnętrznymi; 

5) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu; 

6) opiniowanie zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły; 

8. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin. 
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9. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie 
uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo-
Profilaktycznego Szkoły, program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem 
sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora 
obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w 
porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

10. Uchwały i działania Rady Rodziców nie mogą być sprzeczne z ustawą o systemie 
oświaty, statutem szkoły i innymi przepisami szczegółowymi. 

11. Pracami Rady Rodziców kieruje przewodniczący. Przewodniczący ma obowiązek 
na bieżąco współpracować z organami szkoły. Inne obowiązki przewodniczącego 
określa autonomicznie regulamin Rady Rodziców. 

12. Sposób i tryb wyboru przewodniczącego i członków prezydium oraz okres 
kadencji określa wewnętrzny regulamin Rady Rodziców. 

13. Prezydium Rady Rodziców rozlicza się z podjętych działań przed rodzicami w 
sposób określony autonomicznie w regulaminie Rady Rodziców. 

14. Prezydium Rady podejmuje decyzje w sposób ustalony w swoim regulaminie w 
sprawach przedstawionych do konsultacji przez organy szkoły. 

15. Prezydium Rady dba o egzekwowanie uprawnień rodziców na terenie szkoły 
zawartych w ustawie o systemie oświaty i Statucie szkoły. 

§ 17. 

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

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie wchodzący w skład samorządów 
klasowych. 

3. Organy Samorządu wybierane są w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
Są one jedynymi reprezentantami uczniów. 

4. Do zadań samorządu należy w szczególności: 

1) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i 
nauczycieli; 

2) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do 
aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny; 

3) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania 
obowiązków szkolnych; 

4) przedstawianie władzom opinii i potrzeb uczniów; 

5) współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych 
warunków do nauki oraz współdziałanie w organizowaniu różnych form zajęć 
pozalekcyjnych; 

6) dbanie o mienie szkoły; 

7) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w 
nauce; 

8) rozstrzyganie sporów między uczniami (sąd koleżeński); 
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9) zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami, a w przypadku 
pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna Samorządu 
dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej; 

10) dbanie – w całokształcie swojej działalności – o dobre imię i honor szkoły. 

5. Samorząd Uczniowski jest uprawniony do: 

1) przedstawiania Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich 
sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów; 

2) przedstawiania propozycji do tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i 
pozalekcyjnych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów; 

3) wyrażania opinii dotyczących problemów dzieci i młodzieży; 

4) udział w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych, regulujących życie 
społeczności uczniowskiej; 

5) wydawania gazetek, kronik; 

6) zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole 
oraz prawo wnoszenia uwag do opinii władz szkolnych o uczniach, poręczeń 
za uczniów, udziału przedstawicieli w posiedzeniach Rady Pedagogicznej 
dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych; 

7) wnioskowania do dyrektora zespołu w sprawie powoływania określonego 
nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej; 

8) dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w 
posiadaniu samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież. 

6. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu 

1) Cele i założenia rady wolontariatu /Szkolnego Klubu Wolontariusza/ to w 
szczególności: 

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

b) zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu; 

c) przygotowanie do podejmowania pracy wolontariackiej; 

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

e) prowadzenie grup wsparcie dla wolontariuszy; 

f) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach; 

g) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży; 

h) promowanie życia bez uzależnień; 

i) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań. 

2) W skład rady wolontariatu wchodzą po jednym przedstawicielu oddziału 

3) Opiekunem rady wolontariatu jest nauczyciel 

4) W działaniach wolontariatu mogą uczestniczyć wszyscy chętnie uczniowie, 
nauczyciele i rodzice. 

5)  Rada wolontariatu wraz ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy 
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§ 18. 

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

1) zarządzenie wewnętrzne Dyrektora ZSP nr 2 w Wiśle; 

2) ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń na korytarzu na parterze budynku 
szkoły; 

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

4) apele szkolne. 

5) Przekazywanie informacji poprzez dziennik elektroniczny 

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

3. Organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania i 
opieki dzieci i młodzieży oraz rozwiązywania wszystkich istotnych problemów 
szkoły. 

4. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań 
powinny być sporządzone do końca września. Kopie dokumentów przekazywane 
są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu 
organowi szkoły. 

5. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się 
do rozwiązywania konkretnych zadań, proponując swoja opinię lub stanowisko w 
danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

6. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 
przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

7. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji 
stanowiących, oprócz uchwał personalnych, podaje się do ogólnej wiadomości w 
szkole w formie pisemnych tekstów uchwał, zamieszczonych w księdze uchwał. 

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

9. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie 
dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej na 
protokołowanych posiedzeniach tych organów. 

10. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu plenarnym, a w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej 
decyzji, w terminie 7 dni.  

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

12.  Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem 
drogi służbowej i zasad ujętych w § 21 niniejszego Statutu. (paragraf 
wyróżniony)? 
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Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły 

§ 19. 

1. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami szkoły, 
dyrektor zespołu jest zobowiązany do: 

1) zbadania przyczyny konfliktu; 

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

2. Spory pomiędzy dyrektorem szkoły a innymi organami szkoły rozstrzyga, w 
zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący szkołę albo Organ 
sprawujący Nadzór Pedagogiczny. 

3. Konflikty pomiędzy nauczycielem, a uczniem rozwiązują: 

1) wychowawca klasy – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi 
w danej klasie a uczniami tej klasy; 

2) dyrektor– jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z 
uczniami dotyczy wychowawcy klasy. 

4. W przypadku pisemnej skargi o naruszeniu praw dziecka dyrektor powołuje 
komisję rozpatrującą zasadność skargi, w skład której wchodzą: 

1) przedstawiciele stron konfliktu; 

2) mediator niezaangażowany w konflikt; 

3) dyrektor szkoły. 

§ 20. 

1. Komisja w trakcie postępowania gromadzi dowody, prowadzi rozmowy ze 
świadkami zdarzenia oraz stronami, których sprawa dotyczy. 

2. Pisemną skargę może złożyć, w terminie 14 dni od zaistnienia wydarzenia: 

1) uczeń; 

2) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) Rada Rodziców; 

5) Pracownik szkoły. 

3. W terminie 14 dni komisja wydaje uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) 
pisemną decyzję potwierdzającą lub negującą naruszenie praw. Stanowisko 
komisji jest ostateczne i nie podlega trybowi odwołań. 

4. W przypadku stwierdzenia zasadności skargi, dyrektor szkoły udziela kary, 
zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. W przypadku skargi nieuzasadnionej, dyrektor szkoły kończy procedurę, 
odpowiadając pisemnie na postawione zarzuty. 

6. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:  
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1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji 
należy do dyrektora szkoły; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze 
stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych 
stanowisk; 

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

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie 
zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

7. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, 
powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po 
jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza 
swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 

8. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie 
mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w 
drodze głosowania. 

9. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako 
rozwiązanie ostateczne. 

10. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 

§ 21. 

1. Każdy z organów działa zgodnie z przepisami prawa oraz według odrębnych 
regulaminów uchwalanych przez te organy.  

2. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub 
decyzjach poszczególnych organów szkoły organizuje dyrektor szkoły.  

Rozdział 7 

Organizacja szkoły 

§ 22.  

1. Do realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom: 

1) sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem; 

2) pracownię komputerową; 

3) pracownię językową; 

4) świetlicę szkolną; 

5) stołówkę; 

6) bibliotekę; 

7) zastępczą salę gimnastyczną; 

8) dwa boiska wielofunkcyjne; 
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9) gabinet logopedy; 

10) gabinet profilaktyki zdrowotnej;  

§ 23. 

1. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I-VIII oraz oddział 
przedszkolny .  

2. Kształcenie w szkole dzieli się na:  

1)  okres rocznego przygotowania przedszkolnego 

2) I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III 

3) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV-VIII 

3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, 
którzy uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych szkolnym 
planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, 
dopuszczonym do użytku szkolnego. 

4. Oddziałem kieruje wychowawca. 

5. Szczegółowe zasady organizacji oraz pracy oddziału przedszkolnego określa 
rozdział 7a  

6. Na I etapie edukacyjnym, obejmującym klasy I-III szkoły podstawowej – edukacja 
wczesnoszkolna, podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczne i 
wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym, realizowane w formie 
kształcenia zintegrowanego. 

1) Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I–III ustala 
nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas 
trwania zajęć. 

2) Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w 
oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

3) W przypadku przyjęcia do klas I, II lub III kolejnego ucznia zamieszkałego w 
obwodzie szkoły w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 
dydaktycznych, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, może 
podzielić dany oddział za zgodą organu prowadzącego (jeżeli liczba uczniów 
przekracza 25 osób) 

4) uchylony 

5)  Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być 
zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

6) Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zwiększy się o 
więcej niż 2 uczniów, dyrektor szkoły, po poinformowaniu rady oddziałowej, 
dzieli dany oddział. 

7) Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono, może funkcjonować ze 
zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 
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7. II etap edukacyjny, obejmuje klasy IV-VIII szkoły podstawowej, gdzie podstawową 
formą pracy są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie 
klasowo-lekcyjnym, w formie jednostek lekcyjnych. 

8. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut 

9. W klasach IV-VIII dokonuje się podziału na grupy: 

1) na zajęciach z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; 

2) na zajęciach wychowania fizycznego w oddziałach liczących więcej niż 26 
uczniów; 

3) na zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, przy 
czym liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk 
komputerowych w pracowni komputerowej; 

10. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 
26 uczniów, podziału na grupy na zajęciach można dokonywać w porozumieniu z 
organem prowadzącym.  

11. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z 
organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. zajęcia 
wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów 
informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem 
klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych. 

§ 24. 

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim 
dniu września. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, 
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po 
dniu 1 września. 

2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą w ostatni najbliższy piątek po dniu 20 
czerwca. 

3. Zimowa przerwa świąteczna wyznaczana jest zgodnie z organizacją roku 
szkolnego ustaloną przez MEN. 

4.  Ferie zimowe trwają dwa tygodnie, zgodnie z organizacją roku szkolnego 
ustaloną przez MEN. 

5. Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta, 
a kończy się w pierwszy wtorek po świętach. 

6. Ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych i trwają do 31 sierpnia. 

7. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz 
Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości 
organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym ustalić 8 dni wolnych od 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które może przeznaczyć na: 

1) egzamin ósmoklasisty; 

2) dni świąt religijnych, niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy; 
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3) inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły i potrzebami 
społeczności lokalnej. 

8. W terminie do 30 września danego roku szkolnego dyrektor szkoły informuje 
rodziców, uczniów i nauczycieli o dodatkowych dniach wolnych od zajęć. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od tych dni, dyrektor, po 
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu 
Uczniowskiego oraz uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę, może ustalić 
inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod 
warunkiem zrealizowania ich w wyznaczone soboty. 

10. W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła ma obowiązek 
zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych oraz poinformować rodziców 
o możliwości udziału dziecka w tych zajęciach.  

§ 25. 

1. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy. 

1) I półrocze trwa od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych we 
wrześniu (zgodnie z kalendarzem roku szkolnego), a kończy się w piątek 
przed terminem rozpoczynających się ferii województwa śląskiego. 

2) II półrocze trwa od poniedziałku po zakończeniu ferii do najbliższego piątku po 
dniu 20 czerwca. 

2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane są przez pięć dni w tygodniu. 

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 
szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora zgodnie 
z odrębnymi przepisami, zatwierdzony przez Organ Prowadzący. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor, z 
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 
zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
dydaktycznych i wychowawczych oraz pozalekcyjnych. 

5. Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 
szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie 
pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego 
zgodą i poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub 
szkołą wyższą. 

§ 26. 

1. W sytuacjach stanu zagrożenia epidemicznego, epidemii, albo w stanie 
niebezpiecznego szerzenia się zakażeń lub chorób zakaźnych, które mogą 
stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. Dyrektor, w porozumieniu z 
organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii lokalnej stacji sanitarno-
epidemiologicznej może podjąć decyzję o:  

1) pozostawieniu stacjonarnego trybu nauki;  

2) wdrożeniu trybu nauczania zdalnego;  

3) wdrożeniu trybu nauczania hybrydowego;  
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4) ponownym przywróceniu stacjonarnego trybu nauki   

 
2. Tryb hybrydowy polega na naprzemiennej nauce w trybie zdalnym i stacjonarnym 

dla określonej grupy uczniów wedle sporządzonego harmonogramu.  

3. Decyzja o przejściu na nauczanie zdalne lub hybrydowe może zostać  narzucona 
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

4. Decyzja dyrektora ma formę pisemnego zarządzenia.  

5.  Decyzja publikowana jest bezzwłocznie na stronie internetowej szkoły i poprzez 
dziennik elektroniczny szkoły.  

6. Pracownicy szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania 
się z w/w zarządzeniem.  

7. Na decyzję dyrektora ma wpływ sytuacja zagrożenia COVID-19 w kraju:  

1)  wzrost liczby zachorowań na COVID-19,  

2) sugestia lub decyzja ministra zdrowia,  

3) sugestia lub decyzja ministra oświaty.  

8. Na decyzję dyrektora ma wpływ sytuacja zagrożenia COVID-19 w regionie 
(gmina, powiat): 

1)  wzrost liczby zachorowań,  

2) sugestia lub decyzja kuratora,  

3) opinia organu prowadzącego, miejscowych służb sanitarnych, rady rodziców.  

9.  Na decyzję dyrektora ma wpływ sytuacja zagrożenia COVID-19 w szkole:  

1) odkryto ognisko zakażenia w szkole,  

2) odkryto ognisko zakażenia w gminie,  

3) sugestia lub decyzja burmistrza.  

4) sugestia rady pedagogicznej,  

5) sugestia lokalnych służb medycznych,  

6) rekomendacja lokalnych służb sanitarnych.  

10. Dyrektor o swojej decyzji powiadamia:  

1) organ prowadzący,  

2) powiatowe służby sanitarne,  

3) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  

3) radę pedagogiczną,  

4) rodziców,  

5) uczniów.  
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Kształcenie uczniów niepełnosprawnych 

§ 27. 

1. Szkoła organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów 
niepełnosprawnych. 

2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio 
program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia. 

3. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego 
programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w 
orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego 

4. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny zawiera: 

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

2)  zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z 
uczniem, a w przypadku ośrodków; 

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

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – 
zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi 

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

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów 

5. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący 
zajęcia z uczniem,  

6. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 
funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej 
podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 
specjalnego. 

7. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia uwzględnia w szczególności: 

8. indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, 
zainteresowania i uzdolnienia ucznia; 

9.  w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, 
specjalistów lub pomocy nauczyciela, 

10.  przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w 
tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w 
życiu szkolnym, 

11. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny 
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12. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy 
w roku szkolnym. 

13.  Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając 
ocenę efektywności programu oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji 
programu. 

  

Nauczanie indywidualne 

§ 28. 

1. Dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 
uczęszczanie do szkoły, szkoła organizuje na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej nauczanie indywidualne lub zajęcia 
indywidualnego przygotowania przedszkolnego. 

2. Zajęcia prowadzone z dzieckiem przez nauczyciela, lub nauczycieli, którym 
dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć. 

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie nauczania 
indywidualnego lub zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego 
nauczycielowi zatrudnionemu w innej placówce. 

4. Zajęcia te prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu 
rodzinnym. 

 

                                  Nauczanie religii lub etyki 

§ 29. 

1. W szkole organizuje się nauczanie religii lub etyki na życzenie rodziców lub 
ustawowych opiekunów. 

2. Życzenie uczestnictwa w zajęciach religii i etyki wyraża się w formie 
jednorazowego pisemnego oświadczenia woli, wraz z podpisem rodzica 
(opiekuna prawnego). 

3. Po złożeniu oświadczenia udział ucznia w wybranych zajęciach jest obowiązkowy. 

4. W trakcie nauki oświadczenie woli można zmieniać. 

5. W przypadku, gdy rodzice (prawni opiekunowie) wyrażą wolę uczestniczenia 
dziecka w zajęciach zarówno z religii, jak i z etyki, szkoła umożliwia im udział w 
zajęciach z obu przedmiotów. 

6. Zajęcia z religii lub etyki są organizowane w szkole dla grup liczących 7 i więcej 
uczniów. 

7. Zajęcia w szkole z religii/ etyki mogą być organizowane w grupach 
międzyoddziałowych. 
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8. W przypadkach, gdy uczeń nie uczestniczy w wymienionych w ust. 1 zajęciach, 
szkoła zapewnia opiekę wychowawczą na czas odbywania zajęć.  

9. W przypadkach, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi mniej 
niż 7 uczniów/dzieci, dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia do Organu 
Prowadzącego. 

10.  Organ Prowadzący, w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem 
wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupach międzyszkolnych lub naukę 
etyki w jednej ze szkół w grupach międzyszkolnych. 

11. W sytuacjach, jak w ust. 10, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza 
ocen i świadectwa stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę nauczyciela 
etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych. 

12. Ocena z religii, etyki lub religii i etyki wlicza się do średniej ocen uprawniających 
do otrzymania świadectwa z wyróżnieniem.  

13. Oceny z religii, etyki nie mają wpływu na promocję ucznia. 

14. Ocena z religii, etyki w klasach I – III szkoły podstawowej wyrażana jest w skali 
stopni szkolnych.  

15. W przypadku, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji na świadectwie 
i w arkuszu ocen umieszcza się obie oceny. 

16. Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze 
zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego.  

17. Program nauczania etyki dopuszcza dyrektor szkoły.  

Biblioteka 

§ 30. 

1. Szkoła umożliwia uczniom i pracownikom szkoły korzystanie z biblioteki szkolnej 

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

3. Do zadań biblioteki szkolnej należy w szczególności: 

1) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i 
materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, zgodnie z 
odrębnymi przepisami; 

2) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi; 

3)  rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz 
wyrabianie u nich nawyku czytania i uczenia się; 

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i 
społeczną uczniów 

5) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z 
uwzględnieniem odrębnych przepisów. 
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6)  Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, absolwenci kształcący się 
w szkołach ponadpodstawowych, inni pracownicy szkoły i rodzice.  

4. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje Dyrektor Szkoły. 

5. Godziny pracy biblioteki są corocznie ustalane przez Dyrektora w porozumieniu z 
nauczycielem bibliotekarzem i dostosowane do tygodniowego planu zajęć. 

6. Biblioteką szkolna zajmuje się nauczyciel bibliotekarz.  

7. Nauczyciel bibliotekarz powinien prowadzić politykę gromadzenia zbiorów 
biblioteki, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą 
obowiązujących w szkole programów i oferty rynkowej oraz możliwościami 
finansowymi. 

8.  Biblioteka współpracuje z uczniami, nauczycielami oraz z innym instytucjami w 
zakresie: 

1) poradnictwa na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, popularyzacji 
oraz udostępniania literatury szkolnej oraz pedagogicznej 

2) uczestnictwa w konkursach, imprezach, spotkaniach autorskich, warsztatach,  

3) wymiany informacji i doświadczeń,  

4) wymiany (pozyskiwania) książek,  

5) upowszechniania i rozwijania czytelnictwa 

9. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki określa regulamin biblioteki 
szkolnej 

10. Szczegółowe zasady udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i 
materiałów ćwiczeniowych określa stosowny regulamin. 

Świetlica szkolna 

§ 31. 

1. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, która zapewnia zajęcia świetlicowe dla 
uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na: 

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców; 

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności 

2. Zajęcia świetlicowe uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci , a 
także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające 
zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz 
odrabianie lekcji. 

3. Do świetlicy szkolnej uczniowie przyjmowani są na pisemny wniosek rodziców. 

4. Liczba uczniów w grupie świetlicowej nie może przekroczyć 25 osób. 

5. W przypadku większej liczby chętnych na świetlicę w pierwszej kolejności 
przyjmowane są: 

1) Uczniowie,  których oboje rodzice pracują; 

2) Uczniowie, których rodzic pracuje i samotnie wychowuje dziecko 

3) Uczniowie dojeżdżający do szkoły środkami komunikacji publicznej. 
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4) Uczniowie oczekujące na zajęcia dodatkowe, prowadzone na terenie szkoły. 

6. W razie potrzeby, za zgodą organu prowadzącego, w szkole organizuje się w 
wyznaczonych godzinach dodatkowe zajęcia świetlicowe dla uczniów klas I-III 

7. Świetlica pracuje w godzinach 7.00-16.00 

8. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły, który zapewnia właściwe 
pomieszczenie, wyposażenie i środki finansowe na działalność świetlicy.  

9. Opiekę nad dziećmi przebywającymi w świetlicy sprawują wychowawcy świetlicy. 

10.  Praca świetlicy odbywa się w oparciu roczny plan pracy świetlicy. 

11. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej określa regulamin 
świetlicy. 

Stołówka 

§ 32. 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 
wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, na terenie szkoły znajduje się 
stołówka. 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne. 

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

4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej 
nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych 
wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. 

5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia w całości lub 
części opłat: 

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny; 

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

 

6. Podczas spożywania posiłków w stołówce opiekę nad dziećmi sprawuje 
wyznaczony pracownik administracji lub obsługi. 

7. Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej określa regulamin. 

§ 33. 

1. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z pracowni komputerowej oraz pracowni 
językowej. 

2. Zasady korzystania z w/w pracowni określają stosowne regulaminy. 
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Doradztwo zawodowe 

§ 34. 

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) jest skierowany do 
uczniów, ich rodziców i nauczycieli. 

2. Pomaga uczniom w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych: osobowości, 
potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości, w przygotowaniu do wejścia na 
rynek pracy i w złagodzeniu startu zawodowego. 

3. Uczeń ma możliwość dostępu do usług doradczych, w celu wspólnego 
rozwiązania problemów edukacyjno-zawodowych, ponieważ środowisko szkolne 
odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowej uczniów we 
wszystkich typach szkół.  

4. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego działa na zasadzie 
diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje i udzielania pomocy w 
planowaniu dalszego kształcenia, a także gromadzenia, aktualizowania, 
udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywania osobom 
zainteresowanym (uczniom, rodzicom lub prawnym opiekunom, nauczycielom) 
rzetelnych informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i 
światowym na temat: 

1) sieci szkół ponadpodstawowych; 

2) rynku pracy; 

3) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach; 

4) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe; 

5) programów edukacyjnych Unii Europejskiej. 

5. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego wykonuje w szczególności 
zadania: 

1) udzielania indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju 
uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom); 

2) prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do 
świadomego planowania kariery; 

3) koordynowania działań informacyjno-doradczych szkoły; 

4) tworzenia multimedialnych centrów informacji z dostępem do Internetu; 

5) organizowania spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy 
(promowanie dobrych wzorców); 

6) organizowania spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i 
stowarzyszeń pracodawców (praktyki zawodowe, oczekiwania pracodawców, 
lokalny rynek zatrudnienia), 

7) stworzenia wspólnie z nauczycielami szkolnego serwisu internetowego 
poświęconego zagadnieniom planowania kariery i pracy zawodowej; 

8) przygotowania do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: 
egzaminu, poszukiwania pracy, podjęcia roli pracownika, zmiany zawodu, 
adaptacji do nowych warunków, bezrobocia; 
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9) wspierania rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli poprzez 
organizowanie spotkań szkoleniowo- informacyjnych; 

10) współpracy z instytucjami wspierającymi: 

a) kuratorium oświaty, 

b) urzędem pracy, 

c) centrum informacji i planowania kariery zawodowej, 

d) poradnia psychologiczno-zawodową, 

e) komendą OHP oraz innymi. 

6. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu 
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. 
Prowadzą je: doradca zawodowy, a w porozumieniu z nim: wychowawca klasy, 
pedagog, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, przy wykorzystaniu aktywnych metod 
pracy. 

7. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach: 

1) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin w roku w 
klasach siódmych i ósmych; 

2) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy; 

3) spotkań z rodzicami; 

4) indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym, 

5) udziału w spotkaniach i wyjazdach do szkół ponadpodstawowych; 

6) udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających 
wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 

 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami  

§ 35. 

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

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

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

4. Czynności mediacyjne, o których mowa w ust. 3, podlegają obowiązkowi 
dokumentowania w formie protokołu oraz ochronie danych w nim zawartych. 
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5. Dokumentację, o której mowa w ust. 4, gromadzi wychowawca klasy, do której 
uczęszcza uczeń oraz pedagog szkolny. 

§ 36. 

1. Szkoła prowadzi działalności innowacyjną we współpracy ze stowarzyszeniami i 
innymi organizacjami, których cele określone w statucie obejmują swoim 
zakresem zadania objęte innowacją. 

2. Współpraca, o której mowa w ust 1, polega w szczególności na: 

1)  informowaniu o celach i okresie trwania innowacji, 

2)  organizowaniu spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń i innych 
organizacji; 

3)  opiniowaniu i konsultowaniu projektu innowacji w dziedzinach 
stanowiących obszary wspólnych zainteresowań; 

Rozdział 8 

Organizacja i funkcjonowanie oddziału przedszkolnego 

§ 37. 

1. Oddział rocznego przygotowania przedszkolnego prowadzi bezpłatne nauczanie i 
wychowanie na podstawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w 
wymiarze 25 godzin tygodniowo 

2. Do zadań oddziału przedszkolnego należy w szczególności: 

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

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

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

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

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści 
adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, 
wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i 
zainteresowań ; 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz 
potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie ; 
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7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań 
prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i 
bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym ; 

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz 
dbanie zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych 
sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, 
uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań 
rozwojowych dzieci ; 

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

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację 
otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i 
umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska 
przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka ; 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację 
elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i 
podejmowania intencjonalnego /działania, prezentowania wytworów swojej 
pracy ; 

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i 
instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz 
tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka ; 

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

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

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

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

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

§ 38. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym 
wieku, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań oraz uzdolnień. 

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób. 
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3. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci pięcioletnie i sześcioletnie, z 
tym, że obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego realizują tylko dzieci 
sześcioletnie. 

4. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o 
wybrany program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę 
programową. 

5. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

6. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i 
możliwości psychofizycznych dzieci. 

7. Czas trwania zajęć dydaktycznych z języka obcego i religii wynosi 30 minut.  

8. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale określają odrębne 
przepisy. 

9. Organizację pracy oddziału określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 
nauczyciela prowadzącego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 
pracy oraz oczekiwań rodziców. 

10.  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel prowadzący ustala 
szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci 

11.  Oddział przedszkolny jest oddziałem nieferyjnym, funkcjonuje przez cały rok 
szkolny od poniedziałku do piątku - od początku września do końca czerwca na 
terenie szkoły, zaś w miesiącach lipiec i sierpień, zgodnie z grafikiem dyżurów. 

§ 39. 

1. W przyjmowaniu dzieci do oddziału przedszkolnego obowiązuje zasada 
powszechnej dostępności z uwzględnieniem zasady stwarzania warunków do 
wyrównywania szans edukacyjnych. 

2.  Zasady i kryteria postępowania rekrutacyjnego określają odrębne przepisy. 

3. Rodzice dziecka sześcioletniego są obowiązani dopełnić czynności związanych 
ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.  

4. Nie spełnianie przez rodziców tego obowiązku podlega egzekucji w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

5. Dyrektor prowadzi kontrolę rocznego obowiązkowego przygotowania 
przedszkolnego w obwodzie szkoły, który zamieszkują dzieci 5-letnie. 

6. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania oddziału przedszkolnego, w 
związku z sytuacją uniemożliwiającą realizację zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolu z przyczyn niezależnych, dyrektor 
zespołu, w porozumieniu z wychowawcą, organizuje realizację zadań oddziału 
przedszkolnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

7. Dyrektor zespołu, w porozumieniu z wychowawcą, ustala plan pracy oddziału 
przedszkolnego oraz przekazuje go rodzicom i opiekunom za pomocą strony 
internetowej przedszkola oraz dziennika elektronicznego. 
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Rozdział 9 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

§ 40. 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych  
na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych (administracyjnych) i obsługi. 

2. Wszyscy pracownicy wypełniają obowiązki wynikające z art. 100 Kodeksu Pracy. 

3. Nauczyciele obowiązani są realizować zadania wynikające z ustawy Prawo 
Oświatowe, ustawy o Systemie Oświaty i Karty Nauczyciela. 

4. Podstawowe obowiązki dla pracowników samorządowych określa ustawa o 
pracownikach samorządowych. 

5. Do podstawowych obowiązków pracowników pedagogicznych i 
niepedagogicznych szkoły należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów 
prawa; 

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 

3) dochowanie tajemnicy ustawowo chronione;. 

4) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, 
zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami; 

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

6) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego. 

§ 41. 

1. Nauczyciel obowiązany jest: 

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

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; doskonalić się zawodowo 
zgodnie z potrzebami szkoły; 

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

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

2. Nauczyciele, poza obowiązkami o których mowa w ust. 1, są zobowiązani w 
szczególności: 
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1) systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do prowadzenia lekcji i innych 
zajęć, realizować je zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych i 
pozalekcyjnych oraz z zasadami współczesnej dydaktyki i metodyki 
nauczania; 

2) kształtować na wszystkich lekcjach sprawność umysłową uczniów, 
dociekliwość poznawczą, krytycyzm, otwartość i elastyczność myślenia 
wynikające ze wzbogacenia wiedzy, umiejętności, kompetencji i poglądów na 
współczesny świat i życie; 

3) oddziaływać wychowawczo poprzez osobisty przykład, 

4) różnicować działania w toku zajęć lekcyjnych umożliwiając rozwój zarówno 
uczniów zdolnych jak i mających trudności w nauce, zaspokajać ich potrzeby 
edukacyjne i psychiczne; 

5) ukazywać związki pomiędzy poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi; 

6) rozwijać u uczniów wizję świata, ukazywać możliwości, perspektywy i 
konieczność postępu społecznego; 

7) akcentować na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistyczne, 
moralne  
i estetyczne, przyswajanie których umożliwia świadomy wybór celów i dróg 
życiowych, wskazywać na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla 
dobra człowieka; 

8) wyrabiać umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków 
informacji; 

9) wdrażać działania nowatorskie i innowacyjne; 

10) systematycznie kontrolować miejsce prowadzenia zajęć pod względem 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

11) uczestniczyć w różnych formach doskonalenia zawodowego; 

12) przestrzegać statutu szkoły; 

13) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie; 

14) używać na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych; 

15) kontrolować obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i 
pozalekcyjnych; 

16) pełnić dyżury podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z opracowanym 
harmonogramem; 

17) właściwie przygotowywać się do zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych; 

18) dbać o poprawność językową, własną i uczniów; 

19) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne i psychologiczne; 

20) wzbogacać warsztat pracy oraz dbać o powierzone pomoce i sprzęt 
dydaktyczny; 

21) służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, 
studentom i słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli odbywającym 
praktyki; 

22) aktywnie uczestniczyć w zebraniach rady pedagogicznej i zebraniach 
zespołów nauczycielskich, przedmiotowych i zadaniowych; 
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23) rzetelne przygotowywać uczniów do olimpiad przedmiotowych, konkursów, 
zawodów sportowych; 

24) udzielać rodzicom rzetelnych informacji o postępach ucznia oraz jego 
zachowaniu. 

3. Nauczyciel ma prawo do: 

1) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych; 

2) odpowiedniego wyposażenia stanowiska pracy, umożliwiającego realizację 
programu nauczania; 

3) wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w ustawie – Karta 
Nauczyciela; 

4) ustalenia innego niż pięciodniowy tygodnia pracy w przypadku dokształcania 
się; 

5) wykonywania ważnych społecznie zadań lub w przypadku jeżeli wynika to z 
organizacji pracy szkoły, jeżeli nie zakłóca to organizacji pracy szkoły; 

6) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zasadach i w wysokości 
określonych  
w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek 
sfery budżetowej; 

8) nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze tj.: 

a) Nagrody Ministra Edukacji Narodowej; 

b) Nagrody Kuratora Oświaty;  

c) Nagrody Burmistrza Miasta;  

d) Nagrody Dyrektora Szkoły; 

e) odznaczenia „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, 

9) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 
szkoły i właściwych placówek, instytucji oświatowych oraz naukowych; 

10) udział w prelekcjach naukowych związanych z prowadzonymi zajęciami 
edukacyjnymi; 

11) dostęp do opracowań metodycznych i naukowych poświęconych 
prowadzonym zajęciom edukacyjnym; 

12) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego; 

13) środków higieny osobistej i odzieży ochronnej określonych odrębnymi 
przepisami; 

14) oceny swojej pracy; 

15) z dobywania stopni awansu zawodowego. 

16) do opieki ze strony opiekuna stażu ( nauczyciel stażysta i kontraktowy). 

17) świadczenia urlopowego w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa 
w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego 
proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w 
danym roku szkolnym. 
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§ 42. 

1. Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności 
zawodu lub uchybienia przeciwko porządkowi pracy. 

1) Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. zawartych w 
kodeksie pracy, wymierza się nauczycielowi kary porządkowe zgodne z 
kodeksem pracy. 

2) Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są: 

a) upomnienie; 

b) nagana z ostrzeżeniem; 

c) zwolnienie z pracy; 

d) zwolnienie z pracy z zakazem zatrudniania ukaranego w zawodzie 
nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania; 

e) wydalenie z zawodu nauczycielskiego. 

3) Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna, której zasady 
powoływania  
i funkcjonowania określone odrębne przepisy. 

4) Zasady postępowania dyscyplinarnego określone są w ustawie Karta 
Nauczyciela. 

§ 43. 

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

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest 
by jeden wychowawca - nauczyciel nauczania zintegrowanego opiekował się tymi 
samymi uczniami przez okres nauczania w klasach I - III, a następnie jeden 
wychowawca klasą IV - VIII. 

3. Objęcie funkcji wychowawcy oddziału powierza nauczycielowi Dyrektor, po 
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

4. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonego mu oddziału do 
chwili ukończenia przez uczniów danego etapu edukacyjnego, chyba że Rada 
Rodziców złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora o zmianę wychowawcy lub 
sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.  

5. Wychowawca organizuje proces wychowawczy w swoim zespole w oparciu o 
Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny oraz potrzeby swoich 
wychowanków i ich rodziców, prawnych opiekunów. 

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

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia; 

2) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez 
wychowanka. 

7. Wychowawca w celu realizacji swoich zadań, winien: 
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1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków; 

2) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy 
uwzględniający wychowanie prorodzinne; 

3) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu 
koordynacji oddziaływań wychowawczych; 

4) współpracować z rodzicami włączając ich do rozwiązywania problemów 
wychowawczych; 

5) współpracować z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną; 

6) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków; 

7) dbać o systematyczne uczęszczanie wychowanków na zajęcia. 

8) udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia się; 

9) kształtować właściwe stosunki miedzy uczniami, opierając je na tolerancji i 
poszanowaniu godności osoby ludzkiej; 

10) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawie postępów w 
nauce i zachowaniu się ucznia; 

11) powiadamiać uczniów oraz rodziców o przewidywanych rocznych ocenach 
osiągnięć edukacyjnych, zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania; 

12) uczestniczyć w zebraniach z rodzicami. 

8. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-
wychowawczej. 

9. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, 

10. Wychowawca jest zobowiązany zapoznać rodziców i uczniów ze Statutem, 
Programem Wychowawczo- Profilaktycznym. 

11. Zadania wychowawcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom: 

1) Na godzinie wychowawczej omawia zasady bezpiecznego pobytu w szkole. 

2) przed każdą wycieczką klasową, której jest kierownikiem w oparciu o szkolny 
regulamin wycieczek opracowuje regulamin wycieczki klasowej, z którym 
zapoznaje uczniów i rodziców. 

3) dba o poczucie bezpieczeństwa psychicznego ucznia - zapobiega wszelkim 
znamionom przemocy psychicznej i fizycznej wśród wychowanków. 

4) podejmuje działania eliminujące negatywne działania w tym zakresie. 

§ 44. 

1. Do zadań nauczyciela - bibliotekarza w szkole należy: 

1) udostępnianie czytelnikom zbiorów 

2) udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych, 

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego wśród uczniów, 

4) udzielanie pomocy nauczycielom w wyszukiwaniu materiałów potrzebnych im 
do pracy edukacyjnej w szkole, 

5) przygotowanie analiz czytelnictwa w szkole, 
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6) prowadzenie wizualnej informacji i propagandy czytelnictwa i nowości 
wydawniczych, 

7) gromadzenie zbiorów, 

8) ewidencjonowanie zbiorów, 

9) opracowywanie biblioteczne zbiorów, 

10) konserwowanie i naprawa książek, 

11) kierowanie pracą aktywu bibliotecznego, 

12) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki 

13) bezpośrednia opieka i odpowiedzialność za zasoby biblioteki wymienione w 
księdze inwentarzowej, 

14) opracowanie regulaminu biblioteki oraz zadań aktywu bibliotecznego 

2. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 

lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,  

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych 

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 

odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

dzieci i młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku 

przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w 

sytuacjach kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 
specjalistów  

3. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1)  diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w 
celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla 
rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i 
eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu 
zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 
specjalistów  
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4. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1)  systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 

zawodowej; 

2)  gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i 

zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3)  prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z 

uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 

uzdolnień uczniów; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę 

i placówkę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości 

działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i 

zawodu; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu 
rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań 
terapeutycznych; 

2)  rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne 
uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki; 

3)  prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o 
charakterze terapeutycznym 

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

5)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 
specjalistów. 

6. Do zadań nauczyciela pełniącego funkcje opiekuna stażu nauczyciela stażysty, 
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz 
nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień nauczyciela 
mianowanego należy w szczególności:  

1) udzielanie nauczycielowi, którego ma pod opieką pomocy przy sporządzaniu 
planu rozwoju zawodowego za okres stażu. 

2) prowadzenie lekcji otwartych dla nauczyciela, którym się opiekuje lub 
uczestniczenia wspólnie z nim w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 
innych nauczycieli – przynajmniej raz w miesiącu. 

3) obserwowanie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela, którym 
się opiekuje – przynajmniej raz w miesiącu. 

4) prowadzenie wspólnie z nauczycielem, którym się opiekuje bieżącej analizy, 
przebiegu stażu oraz realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu – 
jeden raz w miesiącu. 
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5) udzielanie pomocy przy sporządzaniu przez nauczyciela, którym się opiekuje 
sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, 

6) opracowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. 

§ 45. 

1. Nauczyciele w celu wymiany doświadczeń oraz monitorowania pracy mogą 
tworzyć zespoły. 

2. W szkole tworzy się następujące zespoły: 

1) zespół nauczycieli wychowania przedszkolnego  

2) zespół nauczycieli klas I-III 

3) zespół nauczycieli uczących w klasach IV-VIII 

4) zespół wychowawczy 

5) zespół ds. promocji.  

6) zespól ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

7) zespół ds. ewaluacji 

8) zespoły zadaniowe 

3. Spotkania zespołów, o których mowa, odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie 
rzadziej niż trzy razy w roku szkolnym.  

4. Do połowy września, zespoły opracowują założenia do pracy na dany rok i 
zapoznają z nimi Radę Pedagogiczną.  

5. Po zakończonych zajęciach w danym roku szkolnym zespoły, na radzie 
podsumowującej rok szkolny przedstawiają wnioski do dalszej pracy. 

6. Zespoły zadaniowe dyrektor może tworzyć w miarę potrzeb, na czas określony 
lub nieokreślony. 

§ 46. 

1. Do zadań zespołu nauczycieli uczących w klasach I-III należy w szczególności: 

1) wybór programów i podręczników dla poszczególnych klas; 

2) analiza bieżących postępów i osiągnięć uczniów; 

3) podejmowanie środków zaradczych i działań naprawczych; 

4) analiza wyników klasyfikowania i promowania w danym oddziale; 

5) analiza wyników sprawdzianów zewnętrznych, wyciąganie wniosków, 
określanie zadań do dalszej pracy dydaktycznej; 

6) ocena przydatności i stopień dostosowania do możliwości uczniów 
stosowanych programów i podręczników; 

7) doskonalenie pracy nauczycieli poprzez konsultacje, wymianę doświadczeń, 
otwarte zajęcia, lekcje koleżeńskie, opracowywanie narzędzi badawczych 

8) współpraca z poradnia psychologiczno-pedagogiczną.  

2. Do zadań zespołu nauczycieli uczących w klasach IV-VIII należy w szczególności:  
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1) dobór, monitorowanie i modyfikowanie w miarę potrzeb zestawów programów 
nauczania dla danego oddziału 

2) ocenianie przydatności i stopnia dostosowania do możliwości uczniów 
stosowanych programów i podręczników. 

3) integrowanie treści międzyprzedmiotowych 

4) analizowanie i monitorowanie postępów i osiągnięć uczniów z danego 
oddziału oraz ustalanie wniosków do dalszej pracy 

5) organizowanie szkolnych i konkursów wiedzy 

6) uzgadnianie wspólnych działań związanych z organizowaniem wycieczek i 
imprez. 

7) doskonalenie pracy nauczycieli poprzez konsultacje, wymianę doświadczeń, 
otwarte zajęcia, lekcje koleżeńskie, opracowywanie narzędzi badawczych. 

8) analizowanie wyników klasyfikowania i promowania uczniów w danym 
oddziale. 

9) analizowanie opinii i orzeczeń wydanych przez poradnie psychologiczno-
pedagogiczne i przekazanych szkole przez rodziców uczniów 

10) ustalanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i przedstawianie 
dyrektorowi propozycji w tym zakresie 

11) współpraca z rodzicami uczniów w zakresie spraw dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych 

12) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną 

13) analizowanie przeprowadzanych przez nauczycieli diagnoz wewnętrznych lub 
zewnętrznych; 

14) analizowanie wyników egzaminów zewnętrznych. 

 

3. Zespół wychowawczy, w którego skład wchodzi dyrektor, pedagog szkolny, 
wychowawcy klas, w szczególności :  

1) rozwiązuje trudne sytuacje wychowawcze uczniów szkoły; 

2) organizuje pomoc uczniom w trudnych sytuacjach rodzinnych;  

3) decyduje o przyznaniu pomocy rzeczowej lub materialnej uczniom z rodzin 
najuboższych; 

4) rozwiązuje sytuacje kryzysowe w szkole takie jak nadużywanie alkoholu, 
kradzież wandalizm; 

5) dwa razy do roku dokonuje oceny skuteczności realizowanych programów 
profilaktyki i wychowania oraz innych podejmowanych działań w tym zakresie; 

6) wskazuje potrzeby modyfikacji -podejmowanych działań w celu podniesienia 
skuteczności oddziaływań wychowawczych; 

7) ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia; 

8) określa zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, także 
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z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej. 

uchylony 

4. Zespół do spraw promocji szkoły w środowisku ma za zadanie: 

1) prowadzenie fotodokumentacji szkoły, kroniki; 

2) prowadzenie strony internetowej szkoły; 

3) współpracę z lokalnymi mediami i prasą.  

5. Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajmuję się 
koordynowaniem i organizowaniem udzielania uczniom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 

6. Zespół ds. ewaluacji powołany jest przez dyrektora w celu przeprowadzania 
corocznej ewaluacji wewnętrznej. 

7. Dyrektor szkoły może powołać do realizacji konkretnego zadania szkoły, na czas 
określony lub nieokreślony zespoły zadaniowe . 

8. Pracą zespołu zadaniowego kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora 
szkoły na wniosek tego zespołu. 

9. Dyrektor szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do 
realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów 
i pracowników szkoły lub przedszkola. W pracach zespołu mogą brać udział 
również osoby niebędące pracownikami tej szkoły lub przedszkola. 

10.  Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym.  

11. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku 
szkolnym zebrania rady pedagogicznej. 

§ 47. 

1. W szkole tworzy się następujące stanowiska administracyjne: 

1) referent - 1 etat 

2.  W szkole są utworzone następujące stanowiska administracji i obsługi: 

1) sprzątaczka - 2 etaty 

2) konserwator - 1 etat 

3) kucharka - 1 etat 

4) pomoc kuchenna -3/4 etatu 

5) intendent - 1 etat 

3. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników określa załącznik 
do umowy o pracę sporządzony przez dyrektora.  

4. Pracownicy obsługi (wymienieni w ust.1 i 4) obowiązani są w szczególności do: 

1) przestrzegania czasu pracy ustalonego w szkole; 

2) przestrzegania regulaminu pracy; 

3) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 
przepisów przeciwpożarowych. 
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4) właściwego zabezpieczenia i dbania o powierzone im mienie szkolne. 

5) utrzymywania w czystości sprzętu i pomieszczeń stołówki szkolnej. 

6) dbania o dobro szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których 
ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę. 

7) dbania o estetyczny wygląd miejsca pracy. 

5.  Pracownicy administracji i obsługi mają prawo do: 

1) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań administracyjnych 
lub zadań związanych z obsługą szkoły; 

2) wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację zadań 
administracyjnych lub zadań związanych z obsługą szkoły; 

3) wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w rozporządzeniu Rady 
Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych 
pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
jednostek samorządowych; 

4) dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego na zasadach i w 
wysokości określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 
pracowników jednostek sfery budżetowej; 

5) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę. Okres pracy kwalifikującej się do 
nagrody jubileuszowej oraz wysokość nagród przysługujących z tego tytułu 
określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i 
wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w 
jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego; 

6) Nagrody Dyrektora Szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. 
Kryteria przyznawania nagród określa regulamin przyznawania nagród. 
Nagroda może być przyznana w każdym terminie, a w szczególności z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Wysokość nagród ustala dyrektor szkoły; 

7) odznaczenia „ Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, za szczególne zasługi 
dla oświaty i wychowania; 

8) środków higieny osobistej i odzieży ochronnej określonych odrębnymi 
przepisami; 

9) świadczeń urlopowych określonych w kodeksie pracy, korzystania ze 
świadczeń socjalnych na zasadach określonych w regulaminie zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych. 

§ 48. 

1. Pracownicy administracji i obsługi wspomagają pracę nauczycieli, zabezpieczają 
sprawny sprzęt i materiały do realizacji zadań szkoły. 

2. Wszyscy pracownicy szkoły są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa 
uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

3.  Obsługę finansowo-kadrową zapewnia Organ Prowadzący. Prowadzona jest 
przez Miejski Zespół Administracyjno-Ekonomiczny Szkół w Wiśle . 
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4. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy 
zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego 
zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika. 

5. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym może tworzyć inne 
stanowiska pracy i stanowiska kierownicze. Po utworzeniu stanowiska pracy 
dyrektor szkoły zobowiązany jest do opracowania zakresu zadań i kompetencji 
osób zajmujących te stanowiska.  

Rozdział 10 

Uczniowie szkoły 

§ 49. 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły 
podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

2. W szkole spełniają obowiązek szkolny dzieci mieszkające w obwodzie szkoły. 

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza 
obwodem, może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy 
szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

4. Kryteria naboru dla dzieci spoza obwodu określają odrębne przepisy. 

5. Uczniowie wracający z pobytu za granicą oraz uchodźcy (obcokrajowcy), którzy 
otrzymali prawo stałego pobytu w Polsce przyjmowani są według odrębnych 
przepisów.  

6. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do 
dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły lub 
poinformowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły, o 
realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą oraz zapewnienia regularnego 
uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne . 

7. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

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

9. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci 
zamieszkujące w obwodzie tej szkoły, a w szczególności: 

1) kontroluje wykonywanie obowiązku, a także w realizacji tego obowiązku 
współdziała z rodzicami; 

2) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego. 

10. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć 
dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Warunkiem jest 
korzystanie z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok 
szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiadanie opinii o 
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możliwości rozpoczęcia nauki w szkole, wydanej przez publiczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-
pedagogiczną założoną zgodnie z obowiązującymi przepisami 

11. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z 
obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 

12. Dokonując podziału na oddziały w klasach pierwszych dyrektor grupuje dzieci od 
najmłodszego i kolejno wg miesięcy urodzenia.  

13. Uczniowie, którzy ukończyli 15rok życia i nie rokują ukończenia szkoły 
podstawowej w normalnym trybie oraz którzy: 

1) otrzymali promocję do klasy VII szkoły podstawowej albo 

2) nie otrzymali promocji do klasy VIII szkoły podstawowej mogą być kierowani 
do oddziałów przysposabiających do pracy. 

14. Skierowania dokonuje się za zgoda rodziców z uwzględnieniem opinii wydanej 
przez lekarza oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, z której wynika zasadność nauki przez ucznia w oddziale 
przysposabiającym do pracy. 

15. Jeżeli droga z domu do szkoły w przypadku uczniów z klas I-IV przekracza 3 km a 
w przypadku uczniów klas V-VIII 4 km , obowiązkiem Gminy jest zapewnienie 
bezpłatnego transportu lub zwrot kosztów dojazdu dziecka do szkoły środkami 
komunikacji publicznej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Odroczenie od obowiązku szkolnego 

§ 50. 

1. Odroczenia obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny dokonuje, na wniosek 
rodziców, dyrektor szkoły w oparciu o przedstawioną opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie odroczenia.  

2. Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego składa się w roku kalendarzowym, w 
którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy 
roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. 

3. Dyrektor szkoły w sytuacji, gdy odroczenie dotyczy dziecka spoza obwodu szkoły, 
zawiadamia dyrektora szkoły „obwodowej” dla dziecka o odroczeniu przez niego 
spełniania obowiązku szkolnego.  

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone 
nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko 
kończy 9 lat. W takim przypadku: 

1) dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, 
odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym 
roku szkolnym; 

2) wniosek, o którym mowa w ust.2, składa się w roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 7 lat. Wniosek może być złożony ponownie w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat; 
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3) wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy 
roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku 
szkolnego; 

4) do wniosku dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 
opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko 
obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną 
poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub niepubliczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

5) dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, 
kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie 
wychowania przedszkolnego, a dziecko, posiadające orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności 
sprzężone, z których jedną jest upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku umożliwiającym realizację 
obowiązku szkolnego; 

Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkoła 

§ 51. 

1. Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza szkołą na 
podstawie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko 
mieszka i na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Sposób postępowania w tym 
zakresie regulują odrębne przepisy. 

2. Zezwolenie na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania/ obowiązku 
szkolnego poza szkołą może być wydane w dowolnym czasie.  

3. Ustawowy opiekun do wniosku o spełnianie obowiązku szkolnego jest 
zobowiązany dołączyć: 

1) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

2) oświadczenie o zapewnieniu dziecku/uczniowi warunków umożliwiających 
realizację podstawy programowej rocznego obowiązkowego wychowania 
przedszkolnego/ kształcenia ogólnego na danym etapie kształcenia. 

3) zobowiązanie do przystępowania ucznia do rocznych egzaminów 
klasyfikacyjnych z przedmiotów ujętych w szkolnym planie nauczania. 

4. Dziecko spełniając obowiązek szkolny w formie, jak w ust. 1 może otrzymać 
świadectwo ukończenia poszczególnych klas lub ukończenia szkoły na podstawie 
egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę. 

5. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży 
upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-
wychowawczych, organizowanych na podstawie odrębnych przepisów. 

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadzane są zgodnie z obowiązującym 
systemem oceniania. 

7. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą nie wystawia się oceny z 
zachowania.  
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8. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą otrzymuje odpowiednio 
świadectwo promocyjne lub ukończenia szkoły, po spełnieniu wymogów 
określonych w wewnątrzszkolnym ocenianiu. 

9. Uczeń spełniający obowiązek poza szkołą ma prawo uczestniczyć w zajęciach 
rozwijających zainteresowania ucznia, wspierających rozwój ucznia, dydaktyczno-
wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych w szkole, na warunkach 
ustalonych z dyrektorem szkoły. 

10. Dyrektor szkoły może cofnąć zezwolenie na spełnianie obowiązku rocznego 
przygotowania przedszkolnego/ obowiązku szkolnego/obowiązku nauki w 
następujących przypadkach: 

1) na wniosek ustawowych opiekunów. 

2) nieprzystąpienia ucznia z przyczyn nieusprawiedliwionych lub niezdaniu 
rocznych egzaminów klasyfikacyjnych wskazanych w danym roku szkolnym. 

§ 52. 

1. Jeżeli w klasie, do której uczeń jest zapisany naucza się innego języka obcego niż 
ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu 
uczęszczanie na zajęcia innego oddziału (grupy) w tej samej szkole, uczeń może: 

1) uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale. We własnym zakresie 
wyrównuje braki programowe do końca roku szkolnego lub 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w 
poprzedniej szkolne lub  

3) uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole. 

1. Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako 
przedmiotu obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego 
wyznaczony przez dyrektora, a w przypadku gdy dyrektor nie może zapewnić 
nauczyciela danego języka - przez dyrektora innej szkoły. 

§ 53. 

1. Uczeń szkoły ma prawo do: 

1) nauki, informacji oraz rozwoju zainteresowań, zdolności i talentów poprzez 
właściwe zorganizowanie procesu kształcenia; 

2) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania; 

3) informacji o Wewnątrzszkolnym Ocenianiu wraz z ustalonymi w nim 
sposobami kontroli postępów w nauce; 

4) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny; 

5) poznania tygodniowego rozkładu lekcji, zgodnego z zasadami higieny pracy 
umysłowej; 

6)  poznania Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego; 

7) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach; 

8) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego; 
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9) pomocy ze strony szkoły w zwalczaniu trudności w nauce; 

10) odpoczynku w trakcie przerw międzylekcyjnych; 

11) opieki zdrowotnej regulowanej odrębnymi przepisami; 

12)  przedstawienia wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły, innym nauczycielom i 
pracownikom szkoły swoich problemów oraz uzyskanie od nich pomocy, 
odpowiedzi, wyjaśnień; 

13) wyboru opiekuna SU; 

14) pomocy (stypendialnej, doraźnej, bezpłatnych posiłków) w miarę swoich 
potrzeb i możliwości szkoły; 

15) do indywidualnej konsultacji – z nauczycielami przedmiotu w celu uzupełnienia 
braków lub pokonywania trudności, a w szczególnych przypadkach do 
kształcenia według opinii Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej; 

16)  zwolnienia na okres ferii oraz przerw świątecznych z pisemnych zadań 
domowych; 

17) dodatkowej pomocy w nauce, jeśli napotkał trudności w opanowaniu 
materiału; 

18) znajomości co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem terminu pisemnej 
pracy kontrolnej; 

19) informacji na temat oceny z każdej pisemnej pracy w ciągu dwóch tygodni od 
napisania; 

20) swobody wyrażania przekonań światopoglądowych i religijnych; 

21) opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 
przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz 
życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- 
wychowawczym; 

22) wiedzy o przysługujących prawach oraz środkach, jakie przysługują uczniom 
w przypadku naruszania ich praw; 

23) poszanowania jego godności osobistej, zgodnych z powszechną Konwencją 
Praw Dziecka, prywatności, tajemnicy korespondencji; 

24) wpływania na życie szkoły przez wybory samorządu klasowego oraz 
Samorządu Uczniowskiego. 

25) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności; 

26)  jawnego wyrażania własnych opinii dotyczących życia szkoły, nie może to 
jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej; 

27) bieżącej znajomości oceny cząstkowej z poszczególnych przedmiotów oraz 
ocen końcowych; 

28) znajomości programu nauczania i spisu lektur szkolnych; 

29) korzystania z pomieszczeń i urządzeń szkoły zgodnie z ich przeznaczeniem i 
udziału w obowiązkowych zajęciach oraz wybranych przez siebie (rodziców) 
zajęciach nadobowiązkowych na zasadach określonych przez przepisy ogólne 
i wewnętrzne zarządzenia szkolne; 

30) zgłaszania swoich uwag, opinii, wniosków bezpośrednio do wychowawcy lub 
dyrektora szkoły oraz przez swoich przedstawicieli do Rady Rodziców; 



61 
 

31) korzystania (w miarę możliwości szkoły) z pomocy materialnej zwracając się 
do wychowawcy, dyrekcji lub nauczyciela zajmującego się pomocą materialną; 

32) korzystania z możliwości odwołania się od ocen z przedmiotów, oceny z 
zachowania na zasadach określonych w WO; 

33) ubiegania się o promocję warunkową; 

34) rozwoju zdolności i zainteresowań poprzez udział w zajęciach obowiązkowych 
i nadobowiązkowych w szkole i poza nią w stopniu nie kolidującym z 
wypełnianiem podstawowych obowiązków ucznia; 

35) dostępności do informacji; 

36) egzekwowania swoich praw zawartych w Regulaminie Samorządu 
Uczniowskiego; 

2. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzic mają prawo wnieść 
skargę do Dyrektora Szkoły w ciągu 7 dni od naruszenia prawa. 

3. Złożona skarga, o której mowa w ust. 2 musi zawierać opis sytuacji i konkretne 
zarzuty dotyczące naruszenia prawa ucznia. 

4. Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych 

5. Odpowiedź pisemną przekazuje wnioskodawcy. 

6. W przypadku negatywnej odpowiedzi dyrektora, rodzice ucznia mają prawo 
odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze Oświaty lub Kuratora 
Oświaty z powiadomieniem dyrektora. 

§ 54. 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, 
Regulaminie Szkoły, Regulaminie Samorządu Uczniowskiego, zarządzeń dyrektora 
szkoły a zwłaszcza: 

1) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady 
pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego; 

2) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i 
ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy oraz dbać o honor 
szkoły i godnie ją reprezentować; 

3)  aktywnie uczestniczyć w realizacji szkolnego Programu Profilaktyki i 
Programu Wychowawczego; 

4)  przestrzegać zasad właściwego, kulturalnego zachowania się wobec kolegów, 
koleżanek, nauczycieli, pracowników w szkole, w trakcie i po zajęciach, oraz 
poza nią; 

5) używać zwrotów grzecznościowych wobec innych członków społeczności 
szkolnej; 

6) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w szkolnych zajęciach edukacyjnych; 

7) rzetelnie i systematycznie przygotowywać się do zajęć; 

8) punktualnie i systematycznie przychodzić na zajęcia; 

9) przestrzegać ustalonych zasad i przyjętego porządku w czasie lekcji; 

10) uzupełniać braki wynikające z nieobecności; 
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11) godnie reprezentować szkołę i miasto; 

12) przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danej sali lekcyjnej; 

13) dbać o schludny, zadbany wygląd (zakaz makijażu, ekstrawaganckiej fryzury, 
noszenia biżuterii stanowiącej zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 
noszenia przez chłopców kolczyków); 

14) naprawiać wyrządzone szkody materialne poprzez wpłatę finansową lub 
przywrócenie stanu sprzed zniszczenia; 

15) Przebywać podczas przerw na korytarzu tego piętra, na którym odbywać się 
będą następne zajęcia lub na boisku, jeżeli wyrazi na to zgodę dyżurujący 
nauczyciel; 

16) podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim 
zachowaniem bezpieczeństwu innych, nie wychodzić poza teren szkoły; 

17) wchodzić do sal lekcyjnych lub sali gimnastycznej pod opieką nauczyciela; 

18) po ostatniej lekcji zejść do szatni, spokojnie ubrać się i opuścić szkołę. 

Strój szkolny 

§ 55. 

1.  W szkole obowiązuje strój szkolny: 

1) codzienny : 

a) odzież odpowiednia do pory roku, czysta, schludna, bez 
ekstrawaganckich, wyzywających napisów czy dodatków, 

b) nie wolno nosić zbyt krótkich spodenek, pociętych spodni, bluzek 
odsłaniających brzuch, plecy, ramiona, bluzek z głębokimi dekoltami.; 

c) zabrania się noszenia zbyt dużych ozdób (kolczyków, naszyjników 
broszek, ekstrawaganckich pasków),które zagrażają bezpieczeństwu 
uczniów. 

d) strój musi być wygodny i praktyczny, umożliwiający udział ucznia w 
zajęciach szkolnych. 

2) odświętny (apelowy):   

a) chłopcy - biała koszula oraz czarne lub granatowe spodnie 

b) dziewczynki - biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica , spodnie 
lub czarna/granatowa sukienka 

3) na zajęciach sportowych należy stosować strój sportowy. 

2. Na terenie szkoły zabrania się stosowania makijażu oraz malowania paznokci, 
naklejania tipsów itp.. W celu zachowania bezpieczeństwa paznokcie musza być 
krótko obcięte. 

3. Na terenie szkoły należy stosować obuwie zamienne przez cały rok szkolny, a w 
przypadku zajęć na sali gimnastycznej wymagane jest posiadanie przez uczniów 
obuwia sportowego. 

4. Należy zmieniać obuwie podczas wyjścia w czasie przerw na boisko szkolne, 

5. Należy wchodzić do szkoły wyłącznie wejściem od strony szatni. 
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6.  W czasie epidemii, czy innych sytuacji, które mogą mieć negatywny wpływ na  

     bezpieczeństwo  użytkowników, organizacja poruszania się po budynku szkoły 
może zostać zmieniona. 

§ 56. 

1. Należy usprawiedliwiać nieobecność w szkole według ustalonego trybu: 

1) Wprowadza się obowiązek usprawiedliwienia każdej nieobecności ucznia na 
zajęciach szkolnych przez rodziców (prawnych opiekunów), podając konkretne 
daty i godziny nieobecności ucznia na zajęciach. 

 
2) Usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych  może 

dokonać wyłącznie rodzic (prawny opiekun), poprzez  wysyłanie wiadomość 
do wychowawcy na  e-dzienniku lub  przedłożenia  zwolnienia w  formie 
papierowej. 

3) Usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkolnych rodzic (prawny 
opiekun) może dokonać do 5 dni od momentu powrotu ucznia na zajęcia. 

4) Nieprzestrzeganie ustalonego trybu, wiąże się z wpisaniem przez 
wychowawcę nieobecności ucznia jako „nieobecności nieusprawiedliwione”, 
co  ma wpływ na śródroczną, roczną ocenę zachowania lub powoduje 
wszczęcie procedury związanej z niedochowaniem przez rodzica (prawnego 
opiekuna) spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko. 

5) Zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych może dokonać wyłącznie  rodzic (prawny 
opiekun), przesyłając do wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu wiadomość na e-
dzienniku lub przedkładając  zwolnienie w formie papierowej. 

Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych 

§ 57. 

1. W szkole obowiązują następujące zasady korzystania z urządzeń 
elektronicznych:  

1) zakaz używania telefonów komórkowych na terenie szkoły, za wyjątkiem 
korzystania z nich na lekcji w celach edukacyjnych i za zgodą nauczyciela 
prowadzącego zajęcia. 

2) w sytuacjach losowych lub innych uzasadnionych przypadkach, rodzic może 
skontaktować się ze swoim dzieckiem, za pośrednictwem wychowawcy lub 
telefonu szkolnego; 

3) w uzasadnionym przypadku po uzyskaniu zgodny dyrektora, nauczyciela, 
wychowawcy świetlicy, pracownika administracji lub obsługi uczeń może 
skontaktować się z rodzicem używając swojego telefonu komórkowego.  

4) zabrania się używania na terenie szkoły: aparatów fotograficznych, 
dyktafonów, kamer, mp4, smartfonów, tabletów, zegarków typu smartwatch itp.  
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2. W przypadku ucznia korzystającego z telefonu komórkowego lub innego 
urządzenia elektronicznego na terenie szkoły, nauczyciel który stwierdzi ten fakt, 
odbiera urządzenie i przekazuje je dyrektorowi. 

3. Dyrektor zwraca urządzenie tylko rodzicom lub prawnym opiekunom. 

4. Szkoła nie odpowiada za kradzież lub zgubienie i zniszczenie w/w sprzętów. 

5. Nieprzestrzeganie w/w zasad ma wpływ na ocenę z zachowania.  

6. Podczas wycieczek szkolnych uczniowie mogą korzystać wyłącznie z telefonów 
komórkowych opiekunów wycieczki. . Rodzice/ opiekunowie prawni mogą kontaktować 
się z dzieckiem dzwoniąc, na podany im wcześniej przez opiekuna wycieczki, numer 
telefonu. 

7. Uczniowie klasy 8, w czasie wycieczki mogą korzystać z własnych telefonów 
komórkowych. 

 

Nagradzanie i karanie 

§ 58. 

1. Uczeń szkoły może być nagradzany i wyróżniany za: 

1) wybitne osiągnięcia w nauce lub sportowe  

2) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,  

3) wzorową postawę 

2. Rodzaje nagród dla uczniów klas I-VIII: 

1) pochwała prowadzącego zajęcia; 

2) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich; 

3) pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej; 

4) pochwała na piśmie skierowana do rodziców (opiekunów); 

5) dyplom uznania za osiągnięcia; 

6) nagroda książkowa lub rzeczowa; 

7) świadectwo z wyróżnieniem (począwszy od klasy IV); 

8) wpis na świadectwie za szczególne osiągnięcia; 

9) wpis do kroniki szkolnej. 

3. Uczniom klas IV-VIII szkoły podstawowej dyrektor szkoły, na wniosek 
wychowawcy klasy przyznaje stypendium motywacyjne w formie nagrody 
pieniężnej, zgodnie z regulaminem ich przyznawania  

4. Uczeń lub jego rodzice mogą wnieść do Dyrektora szkoły pisemne zastrzeżenie 
do przyznanej nagrody w ciągu 7 dni od jej otrzymania. 

5. Dyrektor rozpatruje sprawę w ciągu 7 dni. 

6. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. 
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§ 59. 

1. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie ucznia przez wychowawcę wobec klasy, ze zwróceniem uwagi na 
krytykowanie popełnionego czynu, wskazywanie szkodliwości tego czynu dla 
społeczności szkolnej; 

2) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia; 

3) omówienie problemu przez dyrektora wobec społeczności szkolnej na apelu, 
ze zwróceniem uwagi na szkodliwość i konsekwencje negatywnych zachowań;  

4) nagana dyrektora w formie pisemnej; 

5) wykluczenie ucznia z kulturalnego życia klasy, z możliwością zakazu udziału w 
imprezach i wycieczkach szkolnych; 

6) przeniesienie ucznia do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty. 

2. Od każdej wymienionej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem 
Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora w terminie 7 
dni. 

3. Od nagany dyrektora wręczonej uczniowi na piśmie upomniany lub jego rodzic 
może odwołać się do rady pedagogicznej szkoły w terminie 3 dni roboczych od 
wręczenia uczniowi nagany; 

4. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w tej sprawie w ciągu 7 dni od dnia 
wpłynięcia odwołania; 

5. Uchwała Rady Pedagogicznej szkoły w tej kwestii jest ostateczna. 

§ 60. 

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

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

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

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

3) zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów; 

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

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

6) inne występujące przypadki, powodujące zagrożenia dla życia i zdrowia 
uczniów szkoły. 
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3. W każdym przypadku uczeń ma szansę do zmiany swojej nagannej postawy. 

4.  Spory między uczniami rozstrzygają w kolejności: 

1) wychowawcy klas, 

2) Samorząd Uczniowski, 

3) pedagog 

4) psycholog 

5) Dyrektor ZSP nr 2 w Wiśle. 

§ 61. 

1. Uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebują 
pomocy i wsparcia, szkoła zapewnia w szczególności: 

1) pomoc psychologiczno-pedagogiczną; 

2) konsultacje i pomoc merytoryczną poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 
tym specjalistycznej; 

3) stałe wsparcie pedagoga, 

4) pomoc w zdobyciu wsparcia materialnego, MOPS-u i innych 

Rozdział 11 

Szczegółowe zasady ocenienia wewnątrzszkolnego 

§ 62. 

1.  Wewnątrzszkolne ocenianie reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów dla dzieci i młodzieży 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Wiśle.  

2.  Przepisów WO nie stosuje się do dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym  

      w stopniu głębokim 

3. WO reguluje również zasady oceniania uczniów z religii. 

Ocenianie 

§ 63. 

1. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i 
umiejętności w stosunku do:  
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1) wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w 
szkole programów nauczania, w tym programów z religii i etyki - obowiązkowe 
zajęcia edukacyjne; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 
nauczania  

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

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

5. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust.2, dostosowuje się do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia: 

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

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

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania;  

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

§ 64. 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

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

2) ustalanie trybu, kryteriów i skali oceniania zachowania oraz ocenianie bieżące, 
śródroczne i klasyfikacja roczna zachowania (§ 74, § 75 § 76 ); 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych, według kryteriów, skali i w formach 
przyjętych w szkole (§ 67, § 68); 

4) ustalanie rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych według zasad określonych w § 77; 

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych (§ 84); 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 
oraz przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (§ 80 i § 81); 
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7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 
informacji o postępach i trudnościach nauce i zachowaniu ucznia oraz o 
szczególnych uzdolnieniach ucznia (§ 79); 

8)  ocenianie ucznia z religii i etyki (bieżące, śródroczne i roczne) są spójne z 
zasadami wewnątrzszkolnego oceniania. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma dostarczyć informacji uczniom, rodzicom i 
nauczycielom. Informacja ta w przypadku:  

1) uczniów, dostarcza informacji o efektach ich szkolnej aktywności, wskazówek 
jak pokonać napotkane trudności; motywuje do dalszego wysiłku; jest zachętą 
do samooceny; umacnia wiarę we własne możliwości 

2) rodziców, dostarcza rzetelnej, szczegółowej informacji o ich dziecku, na 
podstawie której będą mogli w porę podejmować właściwe działania na rzecz 
jego dalszego prawidłowego rozwoju. 

3) nauczycieli, dostarcza informacji na jakim poziomie rozwoju znajduje się 
uczeń w danym momencie edukacji oraz o tym, czy stosowany przez 
nauczyciela, system pracy z uczniem jest efektywny. 

3. Kryteria oceny muszą być znane obu stronom i przez uczniów akceptowane. W 
związku z tym powinna ona spełniać następujące funkcje: 

1) diagnostyczną – dając odpowiedzi na pytanie, jak daleko w rozwoju jest uczeń 
względem wymagań stawianych przez nauczyciela. 

2) informacyjną – przekazując informacje, co dziecku udało się poznać, 
zrozumieć, opanować, nauczyć, jakie dziecko zdobyło umiejętności, co już 
potrafi, jaki jest wkład jego pracy. 

3) korekcyjną – odpowiadając na pytanie, co uczeń ma już opanowane, co robi 
dobrze, nad czym musi jeszcze popracować, co poprawić, zmienić, 
udoskonalić. 

4) motywacyjną - zachęcając dziecko do samorozwoju, dalszego wysiłku, 
dodając wiary we własne siły i nadzieję na osiągnięcie sukcesu. 

5) rozwojową – odpowiadając na pytania, czy dokonują się zmiany w samym 
dziecku, jakie jest tempo i dynamika tych zmian. 

4. Formy oceniania wewnątrzszkolnego: 

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

a) ustną informację zwrotną, która stwarza warunki pozwalające na stałe 
zachowanie poczucia bezpieczeństwa u ocenianego i oceniającego, o 
wydźwięku pozytywnym (pochwała) lub negatywnym (krytyka), według 
zasad: 

 zaczynaj od informacji pozytywnych,  

 przekazuj konkretne informacje,  

 mów o tym, co odbiorca może zmienić, na co ma wpływ.  

 mów o tym, co się zdarzyło „tu i teraz”.  

 unikaj ocen i interpretacji na rzecz opisu.  

 pozostawiaj wybór odbiorcy.  
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 skupiaj się na potrzebach odbiorcy.  

b)  pisemną informację zwrotną, będącą swobodną, spontanicznie 
skonstruowaną wypowiedzią nauczyciela 

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

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

4) udzielanie uczniowi wskazówek w celu samodzielnego planowania własnego 
rozwoju; 

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

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

§ 65. 

1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje następujące oceny:  

1) bieżące, które mają na celu monitorowanie pracy ucznia, wskazują jego dobre 
i słabe strony, mają na celu 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) klasyfikacyjne:  

a) śródroczne, które polegają 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.  

b) roczne, które polegają 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, 

c) końcowe , na które składają się: 

 roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 
ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej; 

 roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 
których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach 
programowo niższych  

 roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustalone w 
klasie programowo najwyższej. 

2. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.  

3. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne 
oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 
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intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź niepełnosprawności 
sprzężone są ocenami opisowymi. 

Indywidualizowanie pracy z uczniem 

§ 66. 

1. Nauczyciel, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, jest zobowiązany, 
dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych, w celu umożliwienia sprostanie tym 
wymaganiom, przez uczniów, u których stwierdzono:  

1) zaburzenia i odchylenia rozwojowe;  

2) specyficzne trudności w uczeniu się, tj. uczniów w normie intelektualnej, o 
właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach 
sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, 
wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego. 
(Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być 
wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły 
podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej). 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 
trudności w uczeniu się, następuje także na podstawie opinii niepublicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 
specjalistycznej. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań 
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia 
może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

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

Uzasadnianie ocen oraz udostępnianie prac uczniów 

§ 67. 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Na prośbę rodziców (opiekunów 
prawnych) nauczyciel ustalający ocenę pracy uzasadnia ją. Uzasadnienie to ma 
formę ustną. 
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2. Jeśli uczeń lub rodzic zwróci się z pisemnym wnioskiem o uzasadnienie oceny, 
wówczas uzasadnienie również ma formę pisemną. Odbiór uzasadnienia rodzic 
potwierdza podpisem.  

3. Prace pisemne obejmujące materiał z czterech lub większej ilości lekcji zwane są 
pracami kontrolnymi. 

4. Wszystkie sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane 
uczniowi i jego rodzicom: 

1) prace kontrolne: 

a) oryginały kontrolnych prac pisemnych mogą być udostępnione do 
wglądu rodzicom (opiekunom prawnym) ucznia na ich życzenie, 
podczas zebrań rodziców lub indywidualnych konsultacji, w siedzibie 
szkoły. Nie wydaje się pisemnych prac kontrolnych z możliwością 
wyniesienia ich do domu. Dopuszcza się możliwość fotografowania 
pracy; 

b)  jeśli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej 
dołączyć zestaw pytań (zadań); 

c) wskazane jest, aby udostępnienia pracy dokonał nauczyciel, który tę 
pracę oceniał, a jeśli jest to niemożliwe – inny, upoważniony przez 
niego, nauczyciel lub dyrektor szkoły; 

d) wszystkie kontrolne prace pisemne ucznia są przechowywane przez 
nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w oddziale, do którego 
uczęszcza uczeń, do końca danego roku szkolnego, tj. do dnia 31 
sierpnia; 

2) pozostałe prace pisemne nauczyciel przekazuje uczniom do wglądu rodziców, 
w celu ich wspólnego przeanalizowania, ewentualnej poprawy. 

Ocenianie w klasach I-III 

§ 68. 

1. W ocenianiu bieżącym w klasach I – III stosuje: 

1) komentarz słowny/oceny kształtujące 

2) oceny cząstkowe w skali 1-6 z komentarzem słownym lub bez 

2. Oceny cząstkowe przyznawane są zgodnie z następującymi kryteriami: 

1) 6 – wspaniale – stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wszystkie wiadomości i umiejętności określone w programie 
nauczania dla danej klasy; 

b) pracuje samodzielnie. 

2) 5 – bardzo dobrze – stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który : 

a) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności ; 

b) pracuje samodzielnie. 

3) 4 – dobrze – stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował wiadomości i umiejętności w niepełnym zakresie; 
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b) pracuje samodzielnie. 

4) 3 – widzę, że się starasz, ale musisz jeszcze poćwiczyć – stopień dostateczny 
otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności tylko w podstawowym zakresie; 

b) stara się pracować samodzielnie ale często wymaga pomocy 
nauczyciela. 

5) 2 – masz trudności, musisz pracować więcej – stopień dopuszczający 
otrzymuje uczeń, który : 

a) posiada minimalny zakres wiadomości i umiejętności utrudniający 
dalszą naukę; 

b) nie jest w stanie pracować samodzielnie; 

c) wymaga stałej pomocy ze strony nauczyciela; 

6) 1 – jeszcze tego nie umiesz - stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 
programowej; 

b) nie radzi sobie z zadaniami nawet z pomocą nauczyciela; 

c) nie nadąża za tempem pracy klasy; 

d) nie odrabia zadania domowego. 

3. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu: 

1) monitorowanie pracy ucznia;  

2) przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych;  

3)  wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien 
dalej się uczyć. 

4. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne mają charakter opisowy 
i sporządzane są przez wychowawcę klasy. 

5. Śródroczna ocena uwzględnia postępy ucznia oraz zawiera zalecenia i 
wskazówki do dalszej pracy. Może być opracowana w formie tabeli. 

6. Roczna opisowa ocena uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości 
i umiejętności określonych w wymaganiach edukacyjnych dla danej klasy, z 
uwzględnieniem treści podstawy programowej.  

7. Ocenę śródroczną otrzymuje rodzic po zakończeniu pierwszego okresu. 

8. Ocenę roczną otrzymuje rodzic w dniu zakończenia roku szkolnego na 
świadectwie szkolnym. 

9.  Po zakończeniu danego oddziału uczeń może zostać nagrodzony: 

1) nagrodą książkową; 

2) dyplomem; 

3) listem gratulacyjnym. 

10. Szczegółowe zasady oceniania w klasach I-III określa przedmiotowy system 
oceniania. 
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Ocenianie w klasach IV-VIII 

§ 69. 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej bieżące, śródroczne, roczne oraz 
końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach 
według następującej skali:  

1) stopień celujący – 6;  

2) stopień bardzo dobry – 5;  

3) stopień dobry – 4;  

4) stopień dostateczny – 3;  

5) stopień dopuszczający – 2;  

6) stopień niedostateczny – 1. 

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1–5.  

3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 6.  

4. Kryteria poszczególnych ocen 

1) stopień celujący (cel) -6 

a) uczeń w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z danego 
przedmiotu określone programem nauczania zgodnie z paragrafem… 
(ocenianie procentowe) 

b) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub jest laureatem lub finalistą 
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z tego przedmiotu 

c) ponadto uczeń może otrzymać ocenę celującą gdy: 

 opanował podstawę programową oraz rozwiązuje zadania 
wykraczające poza program opracowany przez 
nauczyciela  

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych, i innych, kwalifikując się do finałów na 
szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne 
sukcesy, osiągnięcia,  

 osiąga sukcesy sportowe na szczeblu powiatowym 

2) stopień bardzo dobry (bdb) - 5 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem 
nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie 
posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

b) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte 
programem nauczania przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować 
posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 
sytuacjach; 

3)  stopień dobry (db) -  4 
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a) uczeń zna i rozumie treści podstaw programowych z poszczególnych 
przedmiotów; 

b) samodzielnie rozwiązuje typowe sytuacje problemowe. 

4)  stopień dostateczny (dst) -  3 

a) uczeń zna i rozumie treści podstaw programowych z poszczególnych 
przedmiotów; 

b) rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe problemy o niewielkim 
stopniu trudności. 

5) stopień dopuszczający (dop) - 2 

a) uczeń zna zakres materiału umożliwiający kontynuację nauki w 
następnym etapie kształcenia; 

b) rozwiązuje z pomocą nauczyciela niektóre sytuacje problemowe o 
elementarnym stopniu trudności. 

6)  stopień niedostateczny (ndst) - 1 

a) uczeń nie zna materiału umożliwiającego kontynuację nauki w 
następnym etapie kształcenia. 

5. Bieżące ocenianie i ocenianie klasyfikacyjne w kl. IV-VIII odbywa się według 
następujących zasad: 

1) ilość ocen cząstkowych z jednego przedmiotu w każdym okresie wynosi: 

a) dla przedmiotów realizowanych w ciągu 1 godz. tygodniowo  - 3 

b) dla przedmiotów realizowanych w ciągu 2 godz. tygodniowo - 4 

c) dla przedmiotów realizowanych w ciągu 3 godz. tygodniowo  - 5 

d) dla przedmiotów realizowanych w ciągu 4 i więcej godz. tygod. - 6 

2) w ciągu tygodnia uczniowie klas IV-V mogą pisać maksymalnie dwie, zaś 
uczniowie klas VI-VIII maksymalnie trzy prace pisemne obejmujące materiał z 
czterech lub większej ilości lekcji. 

3) w jednym dniu uczniowie mogą pisać jedną pracę obejmującą w/w zakres, 

4) pkt. 2 i 3 nie dotyczą prac pisemnych przenoszonych na prośbę uczniów. 

5) prace pisemne, a obejmujące materiał z 4 lub większej ilości lekcji, muszą być 
zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem poprzez informację ustną i 
odnotowanie w dzienniku elektronicznym. 

6) progi procentowe ocen przy ocenianiu sprawdzianów i prac klasowych: 

 

a) 95,1% - 100% - stopień celujący 

b) 80,1% - 95% - stopień bardzo dobry 

c) 65,1% - 80% - stopień dobry 

d) 50,1% - 65% - stopień dostateczny 

e) 30,1% - 50% - stopień dopuszczający 

f) 30% - 0% - stopień niedostateczny 

 

7) a) formy aktywności mają następującą wagę: 
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Formy aktywności 

waga uzależniona od charakteru 

przedmiotu i ilości zajęć w planie 

nauczania 

waga 

 

test/sprawdzian 3 – 5 

praca klasowa (wypracowanie) 2 – 5 

udział w konkursie przedmiotowym – 

etap wojewódzki, sukcesy sportowe, 

artystyczne na szczeblu 

wojewódzkim, wykonywanie zadań 

wykraczających poza podstawę 

programową 

5 

aktywność i postawa na lekcjach 

wychowania fizycznego, plastyki, 

muzyki, zajęć technicznych i religii 

5 

Dyktando 3 

projekt/doświadczenie 1 – 5 

odpowiedź ustna 1 – 3 

Aktywność 1 

recytacja wiersza 2 

zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń 1 

kartkówki (ok. 10 min) 1 – 3 

praca  na lekcji 1 - 3  
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b) średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną 
następująco: 

Średnia Stopień 

Poniżej 1,50 Niedostateczny 

1,50 - poniżej 2,50 Dopuszczający 

2,50 – poniżej 3,50 Dostateczny 

3,50 – poniżej 4,50 Dobry 

4,50 – poniżej 5,30 bardzo dobry 

5,30- 6,00 Celujący 

 

c) średnią ważoną obliczamy w ten sposób, że mnożymy każdą 
ocenę przez wagę danej formy aktywności, o której mowa w pkt. a), 
sumujemy wszystkie iloczyny i dzielimy przez sumę wszystkich wag 
(jeśli jakaś waga została użyta kilka razy, to tyle samo razy trzeba ją 
dodać do sumy)  

8) prace pisemne obejmujące materiał maksimum z trzech ostatnich lekcji 
traktowane są jak odpowiedzi ustne i nie obowiązują do nich ustalenia pkt. 2, 
3, 4 i 6. 

9) oceny z w/w prac pisemnych należy wpisać do dziennika w ciągu dwóch 
tygodni od momentu ich przeprowadzenia 

10)  w przypadku, gdy uczeń nie pisze w/w pracy, obejmującej materiał z czterech 
lub większej ilości lekcji, nauczyciel zobowiązany jest poinformować o tym 
ucznia, a uczeń musi zaliczyć dany materiał w formie ustalonej przez 
nauczyciela, do dwóch tygodni po zakończeniu absencji, pod rygorem 
otrzymania oceny niedostatecznej. 

11) uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną otrzymaną z pracy pisemnej, 
obejmująca materiał z czterech lub większej ilości lekcji, w terminie dwóch 
tygodni od jej otrzymania, przystępując do poprawy jeden raz. 

12) treści edukacyjne wychowania do życia w rodzinie realizowane są na 
odrębnych zajęciach: 

a) uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeśli rodzic (prawny opiekun) tak 
zadecyduje. W takim przypadku rodzic zobowiązany jest przedstawić 
pisemną informację potwierdzającą ten fakt.  

b) uczeń uczęszczający na te zajęcia nie jest oceniany. 

13) oceny śródrocznej, rocznej i końcowej nie można wystawiać obliczając średnią 
arytmetyczną z ocen cząstkowych. 

14)  ocena roczna jest oceną z dwóch semestrów uwzględniającą wiedzę, 
kompetencje oraz zaangażowanie ucznia w ciągu całego roku szkolnego. 
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15) uczeń, który brał udział w konkursach lub zawodach szkolnych i 
pozaszkolnych, a nie zajął czołowego miejsca, wpisuje się, w zależności od 
uplasowanego miejsca, cząstkową ocenę celującą lub bardzo dobrą z 
przedmiotu, z zakresu którego odbywał się konkurs. 

16) uczniowi, który brał udział w konkursach lub zawodach pozaszkolnych i zajął 
czołowe miejsce, podwyższa się o jeden stopień ocenę roczną z przedmiotu, z 
zakresu którego odbywał się konkurs. 

17) w przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć 
edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ustala się oceny z 
poszczególnych zajęć edukacyjnych, wchodzących w skład tego bloku. 

18)  jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 
edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie 
programowo wyższej, szkoła jest zobowiązana, w miarę swoich możliwości, 
stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez uczestnictwo w: 

a) zajęciach świetlicowych za zgodą rodziców (pomoc w odrabianiu zadań 
domowych); 

b) zajęciach konsultacyjnych, prowadzonych przez nauczycieli 
przedmiotów; 

c) zajęciach wyrównawczych, prowadzonych przez nauczycieli 
przedmiotów; 

d) poprzez pomoc koleżeńską; 

 

Szczegółowy program zajęć harmonogram ww. zajęć jest podawany do 
wiadomości na początku każdego roku szkolnego (zajęcia edukacyjne 
dla uczniów, zebranie rodziców);Tryb zwalniania uczniów z zajęć 

§ 70. 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych 
na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych 
możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, 
na czas określony w tej opinii. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 
komputerowych, informatyki na podstawie opinii o braku możliwości 
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony 
w tej opinii.  

3. W przypadku, gdy zajęcia wymienione w ust. 2 odbywają się na pierwszej lub 
ostatniej lekcji; zwolniony uczeń może w tym czasie pozostać w domu lub udać 
się do domu, jeżeli rodzic (prawny opiekun) zadeklaruje taką wolę na piśmie i 
przedstawi dyrektorowi. W tym czasie opiekę nad uczniem przejmuje rodzic 
(prawny opiekun). 

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, 
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w 
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony” albo „zwolniona”.  

 



78 
 

§ 71. 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego, na pierwszych 
zajęciach informuje uczniów, zaś rodziców (prawnych opiekunów), na pierwszym 
ogólnym zebraniu rodziców rozpoczynającego się roku szkolnego, o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania § 74, § 75, § 76. 

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania; § 81 

2. Nauczyciele przedmiotów na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym 
informują uczniów oraz rodziców o:  

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

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów § 71 

3) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. (§ 80) 

3. Informacje wymienione w ust. 1 i 2 obejmują zakres wiadomości i umiejętności z 
poszczególnych edukacji nauczania, uwzględniając poziom wymagań na 
poszczególne oceny szkolne. Opracowuje je nauczyciel przedmiotu i po 
zapoznaniu z nimi rodziców i uczniów, przechowuje je w swojej dokumentacji 
nauczyciela. Może z niej skorzystać zainteresowany uczeń lub rodzic. 

4. Fakt poinformowania rodziców i uczniów o w.w wymaganiach jest potwierdzony 
podpisem rodzica na liście potwierdzającej zapoznanie się z aktami 
wewnętrznymi szkoły. 

5. Nauczyciele stosują wszystkie dostępne sposoby oceniania wspierającego, tj.: 
obserwują ucznia i jego pracę, rozmawiają z nim i motywują do dalszych 
wysiłków. Uczeń powinien mieć pewność, że w toku uczenia się ma prawo do 
popełniania błędów, do rzetelnej informacji, z której jasno wynika, co zrobił 
dobrze, co źle, a co musi zmienić, aby było lepiej. Taka informacja wywołuje 
motywację do dalszego wysiłku w celu dokonywania korekty poprzez kolejne 
działania.  

6. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia 

szkołę z obowiązku zapoznania rodziców ze szczegółowymi warunkami i 

sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w 

wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodziców winien sam dążyć do 

zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania 

wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole 

7.  Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, dostępne są na stronie internetowej 

szkoły i w bibliotece szkolnej. 
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Sposoby i formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów 

§ 72. 

1. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: 

1)  sprawdziany  

2)  kartkówki 

3)  testy 

4)  odpowiedzi ustne 

5)  aktywność 

6)  zadania domowe  

7)  prace pisemne (prace samodzielne np. albumy, makiety, plansze 
informacyjne) 

2. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:  

1) wypowiedzi ustne 

2) prace pisemne wykonywane w szkole (praca klasowa, kartkówka) 

3)  prace pisemne wykonywane w domu.  

4) inne formy – wymagające od ucznia czynności określonych specyfiką 
przedmiotu nauczania: referaty, prezentacje, inscenizacje, prace plastyczne, 
projekty edukacyjne 

§ 73. 

1. Informacje o postępach ucznia w nauce przekazywane są w postaci 
elektronicznej poprzez dziennik elektroniczny, dodatkowo rodzice uzyskują je 
podczas kontaktów indywidualnych z nauczycielem, podczas zebrań z rodzicami 
organizowanymi zgodnie z kalendarzem szkolnym oraz w czasie dni otwartych 
szkoły.  

2. Podczas zebrań z rodzicami organizowanymi w trakcie roku szkolnego nauczyciel 
przekazuje informacje o postępach dziecka na specjalnie przygotowanych 
kartkach, w postaci ocen cyfrowych z poszczególnych przedmiotów i edukacji. 
(opatrzonych komentarzem ustnym lub pisemnym w klasach I-III) 

3. W przypadku utrzymujących się trudności w nauce, nieprzygotowania do zajęć i 
stwierdzenie nieodczytania informacji o wynikach w nauce dziecka przez rodzica 
w dzienniku elektronicznym,  wychowawca bądź nauczyciel przedmiotu 
zobowiązany jest poinformować o tym fakcie rodzica telefonicznie bądź pisemnie. 

4. uchylony 

5. Prace ucznia (zeszyty dyktand, prace samodzielne, sprawdziany, prace 
plastyczne itp.) udostępniane są rodzicom na ich prośbę. 
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§ 74. 

1. W przypadku zajęć edukacyjnych dopuszcza się stosowanie w dzienniku 
elektronicznym samoistnych znaków graficznych: 

1) plus /+/; to znak informujący, że uczeń był aktywny na lekcji; Ilość plusów, za 
które uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą reguluje przedmiotowy system 
oceniania 

2) nieprzygotowany; to znak, że uczeń nie był przygotowany do lekcji 
(usprawiedliwione nieprzygotowanie się merytoryczne, brak materiałów, 
przyborów). – nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek.  

3) zero /0/; to znak informujący o braku oceny ze sprawdzianu/ kartkówki, co 
oznacza, że uczeń nie pisał sprawdzianu/kartkówki w wyznaczonym terminie i 
musi go napisać sprawdzian/kartkówkę  w innym terminie 

2. Ilość dozwolonych nieprzygotowań z jednego przedmiotu w każdym okresie 
wynosi: 

1) dla przedmiotów realizowanych w ciągu 1-2 godz. tygodniowo - 1 

2) dla przedmiotów realizowanych w ciągu 3-4 godz. tygodniowo - 2 

3) dla przedmiotów realizowanych w ciągu 5 i więcej godz. tygod. - 3 

3. W przypadku nieusprawiedliwienia nieprzygotowania, uczeń od razu otrzymuje 
ocenę niedostateczna. 

4.  W przypadku odnotowania frekwencji stosuje się następujące znaki: 

1) ob – oznacza obecność na zajęciach 

2) nb - oznacza nieobecność nieusprawiedliwiona 

3) u –oznacza nieobecność usprawiedliwioną 

4) s - oznacza spóźnienie na lekcję  

5) zw oznacza odpowiednio nieobecność ucznia na lekcji z powodu zawodów 
sportowych lub konkursów przedmiotowych oraz przekazanie ucznia do szkoły 
w sanatorium (przy obliczaniu frekwencji nieobecność ucznia na lekcji z 
powodu zawodów sportowych lub konkursów traktowana jest jako obecność). 

6) ZN – oznacza udział w zdalnym nauczaniu. 

5. Nie dopuszcza się stosowania żadnych innych znaków. 

Ocenianie zachowania 

§ 75. 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 
klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia 
zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia 
określonych w statucie szkoły. 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy 
po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 
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3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w 
szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

4. Zachowanie poza szkołą wpływa na ocenę, o ile wychowawca został o nim 
poinformowany. 

5. W klasach I-III ocena śródroczna i roczna zachowania jest oceną opisową, 
uwzględniającą poziom realizacji przez ucznia obszarów, o których mowa w pkt.3 

6. Ocenę śródroczną i roczną zachowania w klasach IV-VIII ustala się wg 
następującej skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne 

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

8. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, chyba że uczeń 
lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 
jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, w terminie 
7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

9.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel 
uzasadnia ustaloną ocenę ustnie w rozmowie bezpośredniej z uczniem lub jego 
rodzicem (prawnym opiekunem). 

10. Nie ustala się oceny zachowania uczniowi, który zdaje egzamin klasyfikacyjny, 
spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

11. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ tych zaburzeń na 
jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
lub indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w 
tym publicznej poradni specjalistycznej. 
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Tryb ustalania oceny zachowania 

§ 76. 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 
ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 

2. Warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

3. Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, 

4. Skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Wystawieniu oceny zachowania w klasach I-VIII służy Karta Obserwacji Ucznia 
(KOU), która stanowi załącznik Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 
Szkoły. 

6. Wychowawca ma obowiązek wypełnić kartę przed spotkaniem z rodzicami w 
listopadzie i kwietniu oraz przy ustaleniu oceny śródrocznej i rocznej oraz wpisać 
proponowane oceny do dziennika elektronicznego. 

7. Ocena dokonana w listopadzie i kwietniu ma charakter informacyjny i nie stanowi 
podstawy do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej z zachowania. Jej celem 
jest informacja i mobilizacja uczniów do poprawy zachowania.  

8. Wychowawca ma obowiązek powiadomić uczniów oraz ich rodziców (prawnych 
opiekunów) o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z 
§ 74. 

9. Śródroczną i roczna ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy biorąc 
pod uwagę: 

1) własne obserwacje, 

2) opinię innych nauczycieli i pracowników szkoły, 

3) opinię uczniów danej klasy w formie ustalonej przez wychowawcę i 
potwierdzonej wpisem do dziennika elektronicznego jako temat godziny 
wychowawczej, 

4) samoocenę ucznia w formie pisemnej ustalonej przez wychowawcę klasy. 

5) uwag zamieszczonych w notatkach - uwagach w dzienniku elektronicznym. 

10.  Nauczyciele uczący dany oddział mają obowiązek wpisania do dziennika 
elektrycznego uwag - informacji dotyczącej zachowania ucznia, jego osiągnięć, 
pracy i działalności na terenie szkoły oraz na rzecz środowiska. Wpisy te uznaje 
się za opinie nauczycieli danej klasy, konieczne do wystawienia przez 
wychowawcę śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia. Brak 
informacji nauczycieli w zeszycie obserwacji ucznia jest, w opinii nauczycieli 
uczących ucznia, zgodą na ocenę dobrą. 

11. uchylony 

12. uchylony 

13. W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową. 
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Kryteria oceny zachowania 

§ 77. 

1. W klasach I-III zachowanie ucznia podlega zgodnie z następującymi kryteriami: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

a) punktualnie przychodzi na zajęcia 

b) odrabia zadania domowe 

c) wykonuje polecenia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły 

d) przestrzega zasad korzystania z telefonu komórkowego 

e) w terminie oddaje książki do biblioteki szkolnej. 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

a) jest koleżeński 

b) dba o wyposażenie, mienie szkoły oraz dba o własność innych ludzi 

c) uczestniczy (na miarę swoich możliwości) w życiu klasy i szkoły 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły 

a) jest zaangażowany w przygotowanie imprez promujących szkołę 

b) nosi odpowiedni strój galowy na uroczystości szkolne. 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej 

a) stosuje odpowiednie zwroty, wyrażenia adekwatne do danej sytuacji 

b) nie przejawia agresji słownej (przezywanie, używanie wulgaryzmów, 
obmawianie, itp.) 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

a) właściwie zachowuje się na przerwach 

b) właściwie zachowuje się na lekcjach 

c) nie przejawia zachowań zagrażających bezpieczeństwu innych 
(stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej (bicie, szarpanie, 
szantażowanie, wyłudzanie, itp.) 

d) dba o higienę osobistą 

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

a) jest uczciwy, prawdomówny 

b) stosuje odpowiednie zwroty grzecznościowe w kontakcie z dorosłymi i 
rówieśnikami 

c) dba o porządek wokół siebie 

7) okazywanie szacunku innym osobom 

a) wywiązuje się z przyjętych na siebie zobowiązań 

b) w swoim zachowaniu uwzględnia potrzeby innych osób 

c) nie lekceważy uwag innych osób 

d) swoim zachowaniem nie narusza godności drugiego człowieka. 

2. Obszary podlegające ocenie zachowania w klasach IV-VIII: 
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1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

a) punktualnie przychodzi na zajęcia 

b) usprawiedliwia nieobecne dni w szkole 

c) jest przygotowany do zajęć 

d) wykonuje polecenia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły 

e) posiada przybory i materiały szkolne 

f) zmienia obuwie 

g) przestrzega zasad korzystania z telefonu komórkowego na terenie 
szkoły i wycieczkach szkolnych 

h) w terminie oddaje książki do biblioteki szkolnej. 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

a) jest koleżeński 

b) dba o wyposażenie, mienie szkoły oraz dba o własność innych ludzi 

c) uczestniczy (na miarę swoich możliwości) w życiu klasy 

d) uczestniczy (na miarę swoich możliwości) w życiu szkoły 

e) uczestniczy w zajęciach dodatkowych. 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły 

a) bierze udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach 
sportowych (w zależności od swoich możliwości i uzdolnień) 

b) jest zaangażowany w przygotowanie imprez promujących szkołę 

c) nosi odpowiedni strój galowy na uroczystości szkolne. 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej 

a) stosuje odpowiednie zwroty, wyrażenia adekwatne do danej sytuacji 

b) nie przejawia agresji słownej (przezywanie, używanie wulgaryzmów, 
obmawianie, itp.) 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

a) zna i przestrzega zasad bezpiecznego poruszania się po drogach 

b) sygnalizuje o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu 

c) właściwie zachowuje się na przerwach 

d) właściwie zachowuje się na lekcjach 

e) nie przejawia zachowań zagrażających bezpieczeństwu innych 
(stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej (bicie, szarpanie, 
szantażowanie, wyłudzanie, itp.) 

f) dba o higienę osobistą 

g) nie stosuje substancji psychoaktywnych (papierosy, alkohol, narkotyki). 

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

a) jest uczciwy, prawdomówny 

b) stosuje odpowiednie zwroty grzecznościowe w kontakcie z dorosłymi i 
rówieśnikami 

c) dba o porządek wokół siebie 



85 
 

d) dba o swój wygląd zewnętrzny (nosi skromną fryzurę, schludny, 
skromny strój, nie maluje paznokci, nie nosi dużych ozdób, nie stosuje 
makijażu). 

7) okazywanie szacunku innym osobom 

a) wywiązuje się z przyjętych na siebie zobowiązań 

b) w swoim zachowaniu uwzględnia potrzeby innych osób 

c) nie lekceważy uwag innych osób 

d) swoim zachowaniem nie narusza godności drugiego człowieka. 

3. Śródroczna i roczna ocena zachowania ustalana jest na podstawie przyjętej KOU 
oraz ustalonego dla niej systemu punktowego. Suma uzyskanych przez ucznia 
punktów przeliczana jest na ocenę wg obowiązującej skali: 

1) 60-66 pkt. – wzorowe  

2) 51-59 pkt. – bardzo dobre  

3) 42-50 pkt. – dobre  

4) 30-41 pkt. – poprawne  

5) 18-29 pkt. - nieodpowiednie  

6) poniżej 18 pkt. – naganne  

4. W wyjątkowych sytuacjach wychowawca ma prawo zmienić ocenę wynikającą z 
punktacji. Podniesienie lub obniżenie oceny wymaga pisemnego uzasadnienia na 
karcie i przedstawienia Radzie Pedagogicznej.  

5. W przypadku rażącego złamania zasad zachowania (np. palenia papierosów, 
picia alkoholu, zażywania środków odurzających, wymuszeń, kradzieży, 
drastycznych pobić, bądź na skutek decyzji dyrektora szkoły) uczeń może 
otrzymać śródroczną lub roczną ocenę naganną z zachowania z pominięciem 
wyżej opisanej procedury. 

 

Tryb dokonywania klasyfikacji rocznej i śródrocznej 

§ 78. 

1. Rok szkolny podzielony jest na dwa okresy: 

1) pierwszy okres trwa od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
we wrześniu (zgodnie z kalendarzem roku szkolnego) a kończy się w piątek 
przed terminem rozpoczynających się ferii województwa śląskiego. 

2) drugi okres trwa od poniedziałku po zakończeniu ferii do dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych (zgodnie z kalendarzem roku 
szkolnego). 

2. Klasyfikacja śródroczna: 

1) to podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, 
określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustalenie oceny śródrocznej w 
klasach IV-VIII według skali 6-ścio stopniowej oraz oceny zachowania. 
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2) śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne 

3) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustalają wychowawcy 
klas po zasięgnięciu opinii nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów danej 
klasy oraz ocenianego ucznia. 

4) śródroczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

5) dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala 
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii 
nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia 
integracyjnego. 

6) klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w roku w miesiącu 
zakończenia pierwszego okresu nauki. 

7) śródroczne posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej, odbywa się w 
ostatnim tygodniu, który kończy pierwsze półrocze. 

3. Klasyfikacja roczna: 

1) począwszy od klasy iv to podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia w 
danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 
nauczania, i ustalenie ocen klasyfikacyjnych według skali zamieszczonej w § 
68 

2) ustalenie oceny z zachowania (zgodnie z § 76 ) 

3) roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

4) roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po 
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

5) roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.  

6)  roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma 
wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

7) ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może 
być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 
85, z zastrzeżeniem § 82. 

8) posiedzenie klasyfikacyjno - promocyjne Rady Pedagogicznej odbywa się w 
ostatnim tygodniu nauki, nie później jednak niż trzy dni przed zakończeniem 
roku szkolnego (w uzasadnionych przypadkach posiedzenie może się odbyć w 
tygodniu poprzedzającym tydzień zakończenia roku szkolnego,  

9) ocena zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną jest ostateczna, z 
zastrzeżeniem § 82. 

4. Klasyfikacja końcowa to: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w 
klasie programowo najwyższej. 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja 
zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych. 
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3)  roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustalone w klasie programowo 
najwyższej. 

4) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 
klasyfikacyjną zachowania.  

5) ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

6) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

7) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

8)  dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala 
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii 
nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia 
integracyjnego, a w przypadku, gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo 
zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela. 

§ 79.  

1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z 
obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 
najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy 
programowo wyższej z wyróżnieniem. 

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

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 
średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także końcowe oceny 
klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  

4. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej 
ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się zarówno ocenę z religii, jak i z etyki.  

5. Klasyfikację śródroczną i roczną uchwala rada pedagogiczna na zebraniu w 
sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej.  

6. Przed zebraniem w sprawie klasyfikacji śródrocznej i rocznej nauczyciele 
przygotowują: 

1) pisemne uzasadnienia ocen nagannych zachowania, 

2) pisemne uzasadnienia ocen niedostatecznych z przedmiotów obowiązkowych 
i dodatkowych.  

7. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną lub 
jest niesklasyfikowany, ustala wspólnie z nauczycielem przedmiotu sposób 
uzupełnienia braków. 

1)  
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Tryb informowania rodziców i uczniów o przewidywanych rocznych ocenach 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania 

§ 80.  

1. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca 
klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych 
ocenach klasyfikacyjnych w następujących terminach: 

1) o zagrożeniu przewidywaną niedostateczną roczną oceną – na miesiąc przed 
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej; 

2) o wszystkich przewidywanych ocenach rocznych – na 8 dni roboczych przed 
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

2. Informacja powinna mieć jedną z form: 

1) wysłanie rodzicom przez dziennik elektroniczny informacji odnośnie 
wystawionych i wpisanych do dziennika przewidywanych rocznych ocenach 
klasyfikacyjnych przy czym:  

a) odczytanie informacji przez rodzica zawartej w module wiadomości, jest 
równoznaczne z przyjęciem do wiadomości treści komunikatu, co potwierdzone 
zostaje automatycznie odpowiednią adnotacją systemu; 

b) adnotację potwierdzającą odczytanie wiadomości w systemie uważa się za 
równoważną skutecznemu dostarczeniu jej do rodzica ucznia i spełnieniu przez 
szkołę obowiązku, o którym mowa w ust.1;  

2) wręczenie rodzicom pisemnego wykazu przewidywanych ocen podczas 
spotkania rodzicielskiego, z potwierdzeniem obecności;  

3) przekazanie pisemnego wykazu przewidywanych rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 
klasyfikacyjnej zachowania uczniowi, który ma obowiązek przekazać go rodzicom. 
Fakt odbioru wykazu przewidywanych ocen pisemnie potwierdza rodzic i 
przekazuje go wychowawcy ucznia;  

4) W szczególnych sytuacjach szkoła informuje rodziców listem poleconym za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub informację o ocenach przekazuje się 
uczniom za potwierdzeniem (podpis rodzica/prawnego opiekuna) o zagrożeniu 
oceną niedostateczną. 

3. Zawiadomienie, przechowuje wychowawca w dokumentacji wychowawczej klasy 
do zakończenia roku szkolnego. 

4. Przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną wpisuje się zgodnie z odpowiednio 
oznaczoną kategorią w dzienniku elektronicznym. 

5. Ostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania 
wpisywana jest w terminie 2 dni przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady 
Pedagogicznej. 
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Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  

§ 81.  

1. Uczeń ma prawo do poprawy przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych w formie egzaminu sprawdzającego w części ustnej i pisemnej.  

2. Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się z 
przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę klasy w 
terminie 8 dni roboczych, w zeszycie z przedmiotu, przed rocznym zebraniem 
klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do 
dyrektora szkoły w formie pisemnej (podanie, wniosek) w terminie 3 dni 
roboczych od dnia zapoznania z propozycją oceny. 

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

1) systematyczna praca ucznia na miarę jego możliwości w ciągu całego roku.  

2) uzyskanie średniej ważonej powyżej proponowanej oceny klasyfikacyjnej, 
które obliczane są zgodnie z § 68 ust. 5 pkt 7a 

3) reprezentowanie szkoły na zawodach bądź konkursach. 

4. W celu podwyższenia przewidywanej oceny z danych zajęć edukacyjnych uczeń 
musi przystąpić do rozwiązywania testu wiadomości i umiejętności, w części 
pisemnej i w części ustnej, który obejmował będzie zakres materiału z całego 
roku szkolnego z danych zajęć edukacyjnych w danej klasie, tj. z każdego z 
przedmiotów, dla których uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie 
zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną.  

5. Rozpatrzenie wniosku odbywa się w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia 
zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów). 

6. Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje na piśmie ucznia lub jego rodziców 
(prawnych opiekunów) o rozstrzygnięciu w sprawie: 

1) dopuszczenia ucznia do testu, o którym mowa w ust. 4, i wyznaczenie dnia, w 
którym odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie umiejętności i wiedzy 
ucznia w zakresie danych zajęć obowiązkowych i dodatkowych. 

2) odmowy dopuszczenia ucznia do przystąpienia do testu, zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w ust. 3. 

7. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne. 

8. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć 
edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich 
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

9. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół 
(oddzielny dla każdego przedmiotu z zajęć obowiązkowych i dodatkowych), który 
zwiera: 

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

2) termin tych czynności, 
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3) zadania sprawdzające, 

4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ostateczną ocenę, 

5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające. 

10. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz protokół z 
przeprowadzonych czynności sprawdzających znajduje się w dokumentacji 
szkoły. 

11. Na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodzica udostępnia się do wglądu  
dokumentację dotyczącą egzaminu sprawdzającego”. 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania 

§ 82. 

1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się z 
przewidywaną roczną oceną zachowania, z którą zostali zapoznani przez 
wychowawcę klasy w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych przed rocznym 
zebraniem klasyfikacyjnym, plenarnym Rady Pedagogicznej, to zgłaszają swoje 
zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej (podanie, wniosek), w 
terminie 3 dni roboczych od dnia zapoznania z propozycją oceny. 

2. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą klasy przeprowadza analizę zasadności 
proponowanej oceny w oparciu o argumentację wychowawcy i obowiązującą 
dokumentację, w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia wniosku i 
niezwłocznie powiadamia w formie pisemnej ucznia lub jego rodzica (prawnego 
opiekuna) o rozstrzygnięciu w sprawie; rozstrzygnięcie to jest ostateczne 

3. Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia podania o podwyższenie 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania jest:  

1) właściwa postawa wobec koleżanek i kolegów, nauczycieli i innych 
pracowników. 

2) stopień respektowania zasad zachowania. 

4. Dyrektor szkoły powołuje zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego 
uczęszcza uczeń, poszerzony o pedagoga, psychologa, uczniów Samorządu 
klasowego (co najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy 
proponowanej przez wychowawcę oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest 
przewodniczącym tego zespołu. 

5. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą lecz nie muszą przekonać 
wychowawcę klasy o zmianie proponowanej oceny. Wychowawca może zmienić 
lub utrzymać proponowaną ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z 
dyrektorem lub po analizie przeprowadzonej w w/w zespole. 

6. 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. 
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3) ostateczną ocenę zachowania proponowaną przez wychowawcę. 

4) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu. 

7. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz protokół 
znajduje się w dokumentacji szkoły. 

8. Na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodzica udostępnia się do wglądu  

dokumentację dotyczącą uzasadnienia decyzji oceny z zachowania. 

 

Tryb odwoływania się od rocznej oceny zachowania i zajęć edukacyjnych 

§ 83.  

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia, jeśli 
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania ustalone zostały niezgodnie z przepisami prawa.  

2. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone na piśmie i zawierać uzasadnienie naruszenia 
trybu ustalenia oceny.  

3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się od dnia ustalenia rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych, o których mowa w 
rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego. 

4. Dyrektor na podstawie dokumentacji orzeka o zasadności przedłożonego 
zastrzeżenia. 

5. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z 
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje 
komisję, która:  

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

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. 
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

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

7. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian z zajęć edukacyjnych wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne  
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8. W skład komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wchodzą: 

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

2) wychowawca klasy; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog; 

5) psycholog; 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

7) przedstawiciel Rady Rodziców. 

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

10. W przypadku, gdy zastrzeżenia co do oceny dotyczą dyrektora szkoły,  

11. przewodniczącym komisji zostaje przewodniczący zespołu przedmiotowego. 

12. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego 
rodzicami (prawnymi opiekunami) i przeprowadza się go nie później niż w 
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

13. Posiedzenie komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, odbywa się w terminie 5 dni od dnia 
zgłoszenia zastrzeżeń. 

14. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 
wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 
niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może 
być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 85, z 
zastrzeżeniem sytuacji, w której stwierdza się, że ocenę ustalono niezgodnie z 
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny (sprawdzian wiadomości 
i umiejętności). 

15. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby 
wchodzące w skład komisji. Protokół zawiera w szczególności: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. 
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16. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu, o którym mowa 
w ust. 15, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 
praktycznego. 

17. Jeśli ocena z danych zajęć edukacyjnych lub zachowania ucznia ulegnie zmianie, 
to dyrektor zwołuje posiedzenie rady pedagogicznej do podjęcia uchwały w 
sprawie nowych wyników klasyfikacji. 

18. Wychowawca wpisuje świadectwo z nową oceną i anuluje stare świadectwo. 

19. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o 
którym mowa w ust. 5 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

20. Na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodzica udostępnia się       do wglądu 

dokumentację dotyczącą trybu wystawiania oceny”. 

Klasyfikowanie uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu 
umiarkowanym i znacznym 

§ 84.  

1. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na 
podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych  oraz jego zachowania w 
danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z 
zajęć edukacyjnych i rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

2. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 
polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, 
określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego 
programu edukacyjno-terapeutycznego, opracowanego dla niego na podstawie 
odrębnych przepisów, i podsumowanie jego zachowania w danym roku szkolnym, 
oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

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

4. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada 
pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie 
terapeutycznym. 

5. Uczeń szkoły, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma 
opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w 
szkole uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny 
pozytywne oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 
przewidzianym w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do 
klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 
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Egzamin klasyfikacyjny 

§ 85.  

1. Uczeń nie jest 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. 

2. Uczeń może już nie być klasyfikowany jeśli jego nieobecność na zajęciach 
przekracza połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 
nauczania, w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.  

3. Przy ustaleniu 50% liczby godzin lekcyjnych opuszczonych przez ucznia, bierze 
się pod uwagę faktycznie odbywające się zajęcia z danego przedmiotu, 
potwierdzone wpisem w dzienniku, z uwzględnieniem tematyki zajęć tego 
przedmiotu. 

4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny.  

5. Za usprawiedliwione nieobecności uważa się: 

1) nieobecność spowodowaną przewlekłą chorobą potwierdzoną 
usprawiedliwieniem rodzica lub zaświadczeniem od lekarza pierwszego 
kontaktu. 

2) wyjątkowe sytuacje losowe. 

3) czasową niezdolność do nauki spowodowaną chorobą potwierdzoną 
pisemnym usprawiedliwieniem rodzica. 

4) inne sytuacje odpowiednio udokumentowane. 

6. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności 
lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna wyraża 
zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

7. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może 
zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej, po złożeniu 
wniosku/podania / przez rodzica/prawnego opiekuna lub ucznia. 

8. Egzamin klasyfikacyjny ma prawo zdawać również uczeń: 

1) realizujący indywidualny tok lub program nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa w ust. 7 nie 
obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z przedmiotów: technika, zajęcia 
techniczne, plastyka, muzyka, i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć 
edukacyjnych.  

10. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami ucznia, o którym mowa w ust. 7, 
liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu 
jednego dnia. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. 

11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze 
obserwatorów - rodzice ucznia.  
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12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się "„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

13. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami). 

14.  Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się nie później niż w dniu 
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych.  

15. W uzasadnionych przypadkach (długotrwała absencja ucznia) decyzję o terminie 
egzaminu podejmuje Rada Pedagogiczna. Dokładny termin egzaminu wyznacza 
dyrektor szkoły, nie później niż do 30 czerwca.  

16. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 
egzaminu klasyfikacyjnego z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć 
technicznych, techniki, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania 
fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

17. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza Komisja powołana przez dyrektora szkoły. 
W skład Komisji wchodzą: 

1) dla uczniów zdających egzamin w szkole: 

a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako 
przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

2) dla uczniów realizujących obowiązek poza szkołą: 

a)  dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – 
jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z 
których jest przeprowadzany ten egzamin. 

18. Nauczyciel, o którym mowa w ustępie 17, może być zwolniony z prac w komisji na 
własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej 
sytuacji dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą, innego nauczyciela, 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

19. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 
zawierający w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,  

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

20. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację 
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 
zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
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21. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z 
zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem sytuacji, w której uczeń 
otrzymał jedną lub dwie oceny klasyfikacyjne niedostateczne przed zakończeniem 
roku szkolnego (egzamin poprawkowy). 

22. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest 
ostateczna, z zastrzeżeniem sytuacji, w której stwierdza się, że ocenę ustalono 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, wówczas 
przeprowadza się sprawdzian wiadomości i umiejętności. 

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

24. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego do 31 sierpnia danego 
roku szkolnego lub nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego, nie otrzymuje promocji i 
powtarza klasę. 

25.  O wynikach egzaminu informuje się ucznia i rodzica według zasad określonych w 
§ 79. 

26. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z 
zastrzeżeniem § 85 pkt 1 i § 85 pkt 11 

27.  Na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodzica udostępnia się do wglądu  

dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego”. 

Egzamin poprawkowy  

§ 86.  

1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku rocznej 
klasyfikacji uzyskał ocenę negatywną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, 
może zdawać egzamin poprawkowy.  

2. W celu przystąpienia do egzaminu poprawkowego rodzic ucznia składa wniosek, 

który stanowi załącznik nr 1 do procedury przeprowadzania egzaminu  
poprawkowego 

      w ZSP nr 2 w Wiśle. 

3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć w terminie do 3 dni od dnia 

      klasyfikacji rocznej”. 

4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z     plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, 

informatyki i wychowania fizycznego, który ma przede wszystkim charakter 

ćwiczeń praktycznych. 

5.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. 

6. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji; 
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2) nauczyciel przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin, jako 
egzaminator; 

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

7. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

8. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

9. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy 
komisji na własna pisemną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, wówczas dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego 
takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w 
innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

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

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) termin egzaminu poprawkowego;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

11. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia, a w przypadku egzaminu o charakterze ćwiczeń 
praktycznych, informację o wykonaniu tych ćwiczeń.  

12. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

13. Roczna, ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 
ostateczna, z zastrzeżeniem sytuacji, w której stwierdza się, że ocenę ustalono 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny (sprawdzian 
wiadomości i umiejętności). Termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni 
roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku 
ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

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

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

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

17. O wynikach egzaminu informuje się ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 
w dniu egzaminu, a w szczególnych przypadkach listem poleconym. 
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18. Szczegółowe informacje oraz  załączniki dotyczące przeprowadzania egzaminu           

określa procedura przeprowadzania egzaminu poprawkowego w ZSP nr 2 w 

Wiśle 

19. Na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodzica udostępnia się do wglądu 

dokumentację dotyczącą egzaminu poprawkowego. 

Promocja  

§ 87.  

1. Uczeń klas I – III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym 
promocję do klasy programowo wyższej. 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć 
ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna 
może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej 
na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na 
wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.  

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na 
wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada 
Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły 
podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, 
jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku 
szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy 
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał pozytywne oceny klasyfikacji 
rocznej, o których mowa w § 68, z zastrzeżeniem § 85 ust.14. 

5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji 
rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 
4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do 
klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, etykę lub 
religię i etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 6, wlicza się także roczne 
oceny uzyskane z tych zajęć.  

7.  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z 
danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który 
tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po 
ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 
otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

8. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 4, nie otrzymuje promocji 
do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 85 ust 14. 
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Egzamin ósmoklasisty 

§ 88.   

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, o której 
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy - 
Prawo oświatowe, oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania. 

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany 

1) w terminie głównym – w kwietniu 

2) w terminie dodatkowym- w czerwcu 

3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje 
następujące przedmioty obowiązkowe: 

a) język polski; 

b) matematykę; 

c) język obcy nowożytny; 

4. Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, 
którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

5. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na 
podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 
dla języka obcego nowożytnego nauczanego od klasy IV szkoły podstawowej, 
stanowiącego kontynuację nauczania tego języka w klasach I-III. 

6. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie 
przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. 

7. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 6 może 
być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku 
przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie 
zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

8. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie Ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem 
ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.  

9. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 8, następuje na podstawie zaświadczenia 
stwierdzającego uzyskanie odpowiednio przez ucznia szkoły podstawowej tytułu 
odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się 
przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.  

10. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 9, jest równoznaczne z uzyskaniem z 
egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku. 



100 
 

11. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w ust. 
8, z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, 
dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia złożony nie później niż na 2 tygodnie 
przed terminem egzaminu ósmoklasisty, informuje okręgową komisję 
egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń 
uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

12. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września 
roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemną 
deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do 
egzaminu ósmoklasisty; 

13. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące 
przed terminem egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem ust.11, pisemną 
informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji; 

14. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym nie 
przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu albo przerwał egzamin 
ósmoklasisty z danego przedmiotu - przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu 
lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest uczniem. 

15. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 
przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w 
terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na 
udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku 
przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły 
składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

16. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali 
centylowej. 

17. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji 
egzaminacyjnej na podstawie: 

1) liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace 
egzaminacyjne oraz 

2) elektronicznego odczytu karty odpowiedzi - w przypadku wykorzystania do 
sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych. 

18. Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują: 

1) wynik z języka polskiego; 

2) wynik z matematyki; 

3) wynik z języka obcego nowożytnego; 

19. Wyniki egzaminu ósmoklasisty na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja 
Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych 
komisji egzaminacyjnych. 

20. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. 

21. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o 
szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową 
komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły - w przypadku, 
gdy wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał on ze wszystkich obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne. 
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22. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawność może przystąpić do egzaminu w warunkach i 
formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego 
orzeczenia. 

23. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem 
społecznym może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach 
dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, 
wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego lub zagrożenia 
niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia. 

24. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może 
przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego 
potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z jego 
stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia. 

25. Uczeń, chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu 
ósmoklasisty w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na 
podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza. 

26. Uczeń, posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do 
egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych 
trudności, na podstawie tej opinii. 

27. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu ósmoklasisty 
był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na 
trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, 
zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, 
może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego 
potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających 
odpowiednio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub 
traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

28. Uczeń, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie 
czytanego tekstu, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, z wyjątkiem 
egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego - w warunkach i formie 
dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
wynikających z tego ograniczenia, na podstawie pozytywnej opinii rady 
pedagogicznej; 

29. Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych 
arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności ucznia 
niepełnosprawnego. 

30. Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych 
arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do potrzeb ucznia, któremu 
ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu. 

31. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega 
odpowiednio na: 



102 
 

1)  zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, 
niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym 
ucznia;  

2) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych; 

3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków 
dydaktycznych; 

4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie 
egzaminu ósmoklasisty ; 

5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty uwzględniających potrzeby 
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;  

6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty 
nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty 
odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania 
społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to 
niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w 
obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. 

32. Dla ucznia o którym mowa w ust. 23-27, nie przygotowuje się odrębnych arkuszy 
egzaminacyjnych. 

33. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i 
form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty , wymienionych w komunikacie 
Dyrektora CKE wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla ucznia, o którym mowa w ust. 22-
28. 

34. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie 
rodziców ucznia, o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i 
możliwości psychofizycznych. 

35. Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze 
wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia 
otrzymania informacji, o której mowa w ust. 34. 

36. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i formie dostosowanych do 
potrzeb i możliwości ucznia zapewnia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. 

37. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na 
wniosek rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia, do 
egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w komunikacie, o 
którym mowa ust. 33 

38. Za organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty w danej szkole odpowiada 
dyrektor tej szkoły. 

39. Do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w danej szkole dyrektor szkoły 
powołuje zespół egzaminacyjny. 
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40. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. W przypadku 
choroby przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub innych ważnych 
przyczyn uniemożliwiających jego udział w egzaminu ósmoklasisty albo 
wynikających z konieczności zapewnienia właściwej organizacji egzaminu, 
przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego może być osoba wskazana przez 
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

41. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, spośród członków zespołu 
egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu 
ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza 
przewodniczących tych zespołów; 

42. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg w 
danej szkole egzaminu ósmoklasisty , w tym: 

1)  informuje uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu ósmoklasisty ; 

2)  zapewnia przekazanie do okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji 
niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty ; 

3) zapewnia warunki do samodzielnej pracy uczniów, podczas egzaminu 
ósmoklasisty ; 

4) zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem materiały egzaminacyjne 
niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty od momentu odbioru 
materiałów egzaminacyjnych do momentu ich przekazania dyrektorowi 
okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

43. Przebieg egzaminu ósmoklasisty jest dokumentowany w protokołach tych 
egzaminów. 

44. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty każdy uczeń pracuje przy osobnym 
stoliku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy. 

45. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzaminu ósmoklasisty nie 
można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i 
przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie, o którym mowa w ust. 
33, ani korzystać z nich w tej sali. 

46. Uczeń, samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w 
szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania 
egzaminu ósmoklasisty . 

47. Prace egzaminacyjne uczniów, sprawdzają i przyznają punkty egzaminatorzy 
wpisani do ewidencji egzaminatorów, wyznaczeni przez dyrektora okręgowej 
komisji egzaminacyjnej.  

48. Prace egzaminacyjne uczniów mogą być sprawdzane z wykorzystaniem narzędzi 
elektronicznych. 

49. W przypadku: 

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, lub 

2) wniesienia lub korzystania przez ucznia, w sali egzaminacyjnej z urządzenia 
telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych 
niewymienionych w komunikacie, o którym mowa w ust. 33 lub 

3) zakłócania przez ucznia, prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z 
danego przedmiotu albo w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, - 
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przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu 
uczniowi, egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu. Informację o 
przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się protokole przebiegu egzaminu 
ósmoklasisty. 

50. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez 
egzaminatora: 

1) niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia, 

2) występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia, jednakowych sformułowań 
wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi, lub korzystanie z 
rozwiązań innego ucznia, - dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej 
przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom, 
pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi egzaminu 
ósmoklasisty z danego przedmiotu Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę 
informację uczniowi lub jego rodzicom.  

51. Uczeń lub jego rodzice, mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na 
podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić 
egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu. Wniosek składa się do dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania 
pisemnej informacji, o której mowa w ust. 50. 

52. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 51, dyrektor 
okręgowej komisji egzaminacyjnej umożliwia uczniowi lub jego rodzicom 
zapoznanie się z dokumentacją oraz złożenie wyjaśnień, we wskazanym miejscu i 
czasie. 

53. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozstrzyga o unieważnieniu egzaminu 
ósmoklasisty z danego przedmiotu w terminie 14 dni od dnia: 

1) otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 51, albo 

2) upływu terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 52. 

54. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje uczniowi lub jego 
rodzicom, pisemną informację o unieważnieniu egzaminu ósmoklasisty z danego 
przedmiotu lub wraz z uzasadnieniem. 

55. Uczeń lub jego rodzice, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji 
o unieważnieniu egzaminu mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, 
zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

56. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 55, wraz z dokumentacją niezbędną do ich 
rozpatrzenia, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie później 
niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, chyba że dyrektor okręgowej komisji 
egzaminacyjnej uwzględni zastrzeżenia złożone przez ucznia lub jego rodziców. 

57. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, w terminie 7 
dni od dnia otrzymania zastrzeżeń wraz z dokumentacją niezbędną do ich 
rozpatrzenia. Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest 
ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego. 

58. W przypadku braku możliwości przekazania uczniowi lub jego rodzicom, pisemnej 
informacji, o której mowa w ust. 50, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym 
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dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, który, w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania informacji od dyrektora szkoły, rozstrzyga o unieważnieniu egzaminu 
ósmoklasisty z danego przedmiotu. W przypadku unieważnienia dyrektor 
okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora 
szkoły, pisemną informację o tym unieważnieniu wraz z uzasadnieniem uczniowi 
lub jego rodzicom.  

59. W przypadku, o którym mowa w ust. 58, uczeń lub jego rodzice mogą wnieść do 
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 3 dni roboczych od dnia: 

1) otrzymania informacji o unieważnieniu, albo 

2) zapoznania się z dokumentacją oraz złożenia wyjaśnień 

60. Zaświadczenie, o którym mowa ust. 21 dyrektor okręgowej komisji 
egzaminacyjnej wydaje po rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia. 

61. Uczeń, któremu unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu, 
przystępuje ponownie do egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu w 
dodatkowym terminie w szkole, której jest uczniem. 

62. W przypadku unieważnienia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, 
przeprowadzonego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji 
egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu jako 
„0%”. 

63. Uczeń lub jego rodzice, mogą, w terminie 2 dni roboczych od dnia 
przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiot, zgłosić 
zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy 
dotyczące jego przeprowadzania. 

64. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których 
mowa w ust. 63, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i informuje pisemnie 
ucznia lub jego rodziców, o wyniku rozstrzygnięcia. 

65. Uczeń lub jego rodzice, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji 
o wyniku rozstrzygnięcia, o której mowa w ust. 64, mogą wnieść do dyrektora 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej 
komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej 
komisji egzaminacyjnej. 

66. Zastrzeżenia, wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia dyrektor 
okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie później niż następnego dnia 
roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej, chyba że dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uwzględni 
zastrzeżenia złożone przez ucznia lub jego rodziców,. 

67. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, w terminie 7 
dni od dnia ich wniesienia. Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu 
administracyjnego. 

68. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w 
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porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić 
egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu i zarządzić ich ponowne 
przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu. 

69. W przypadku, o którym mowa w ust. 67, dyrektor Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej może unieważnić egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu i 
zarządzić ich ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na 
wynik egzaminu. O rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia dyrektor Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej informuje dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

70. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów, a także w 
stosunku do poszczególnych uczniów. 

71. W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu ósmoklasisty z danego 
przedmiotu z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych, dyrektor 
okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu 
danego ucznia, i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. 

72. Termin ponownego egzaminu ósmoklasisty ustala dyrektor Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej. 

73. Uczeń lub jego rodzice, mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy 
egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez 
okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczenia, o którym mowa w ust. 21 

74. Podczas dokonywania wglądu, o którym mowa w ust. 73, uczniowi lub jego 
rodzicom, zapewnia się możliwość zapoznania się z zasadami oceniania 
rozwiązań zadań. 

75. Podczas dokonywania wglądu, o którym mowa w ust. 73, uczeń lub jego rodzice, 
mogą sporządzać notatki i wykonywać fotografie pracy egzaminacyjnej. 

76. Uczeń lub jego rodzice, mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy 
punktów. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej 
komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. 

77. Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
wniosku, o którym mowa w ust. 76. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej do 
weryfikacji sumy punktów wyznacza egzaminatora wpisanego do ewidencji 
egzaminatorów, innego niż egzaminator, który sprawdzał i oceniał pracę 
egzaminacyjną, której dotyczy wniosek.  

78. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie ucznia lub jego 
rodziców, o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wniosku. 

79. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została 
podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowe wyniki 
egzaminu ósmoklasisty oraz anuluje dotychczasowe zaświadczenie i wydaje 
nowe zaświadczenie; 

80. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może w wyniku wniesionego 
odwołania dokonać ponownej weryfikacji sumy punktów. 
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81. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty w tym: 

1) wykaz języków obcych nowożytnych, z których jest przeprowadzany egzamin 
ósmoklasisty  

2) zakres i terminy przekazywania dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej 
informacji niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, w tym 
informacji zawartych w deklaracjach uczniów,  

3) tryb wydawania opinii,  

4) skład zespołów,  

5) szczegółowe zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz 
zespołów,  

6) zakres informacji, które zamieszcza się w protokołach,  

7) sposób postępowania z materiałami egzaminacyjnymi dostarczanymi do szkół, 
w tym tryb zgłaszania nieprawidłowości w tym zakresie, 

8) czas trwania, sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z 
poszczególnych przedmiotów, sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia 
lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu ósmoklasisty, przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty w miejscu innym niż szkoła ze względu na stan 
zdrowia ucznia, słuchacza lub jego niepełnosprawność, 

9) termin przechowywania prac uczniów, oraz dokumentacji egzaminu 
ósmoklasisty  

10) osoby, które nie wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego i nie biorą udziału 
w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty , które mogą przebywać w sali 
egzaminacyjnej podczas tych egzaminów, w tym osoby, które mogą 
występować w charakterze obserwatorów podczas egzaminu ósmoklasisty. 

82. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji 
Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych 
przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem 
ósmoklasisty , a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z 
wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających do zwolnienia z 
przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, - nie później niż 
na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania. 

83. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 
może dokonać zmian w wykazie, o którym mowa w ust. 82. Wykaz wraz ze 
zmianami jest ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej. 

84. Przepisów § 86 nie stosuje się do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu głębokim. 

 

 

 

 

 

 



108 
 

Ukończenie szkoły 

§ 89.  

1. Uczeń kończy szkołę podstawową jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał 
ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny 
klasyfikacyjne,  

2. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1 
pkt.1, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, 
w którym powtarza tę klasę, do egzaminu . 

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, 
uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).  

4. Na oceny klasyfikacyjne składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskane 
w klasie programowo najwyższej; 

2) końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 
realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych.  

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

6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo 
etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny 
uzyskane z tych zajęć. 

7. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje 
roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych 
z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie 
edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. 

8. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor 
zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

9. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. 

10. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami § 78 

11.  Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma 
prawo uczestniczyć w szkole w zajęciach rozwijających zainteresowania i 
uzdolnienia, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych, 
organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju 
lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

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

2) na wniosek rodziców; 
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3) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych przystąpił do rocznych 
egzaminów klasyfikacyjnych, których mowa w ust. 7, albo nie zdał 
rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 7; 

4) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 

 

§ 90. 

 

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem uczeń, który skończył 18 lat może nadal 
uczęszczać do szkoły, aż do jej ukończenia. Uczeń taki nie podlega obowiązkowi 
szkolnemu, jednak zgodnie z art. 70 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczpospolitej 
Polskiej nie może zostać pozbawiony prawa do bezpłatnej nauki w szkole 
publicznej. 

2. Jeżeli jednak pełnoletni uczeń w rażący sposób narusza zasady zapisane w 
statucie, dyrektor szkoły, po wyczerpaniu innych możliwości oddziaływania 
wychowawczego może, na mocy art. 68 ust. 2, art. 98 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo 
Oświatowe, w drodze decyzji administracyjnej skreślić go z listy uczniów. 

3.  Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu 
opinii samorządu uczniowskiego. 

4. Wychowawca klasy przedstawia dyrektorowi szkoły wniosek o podjęcie procedury    
skreślenia pełnoletniego ucznia z listy uczniów. Jednocześnie informuje ucznia 
oraz jego rodziców, prawnych opiekunów o wszczęciu procedury. 

5. Dyrektor szkoły zapoznaje się z dokumentacją dotyczącą ucznia podlegającego 
niniejszej procedurze skreślenia z listy uczniów. 

6. Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z dokumentacją przedstawia wniosek o 
skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów do zaopiniowania samorządowi 
uczniowskiemu oraz szkolnemu pedagogowi. 

7. .Pedagog przedstawia dyrektorowi szkoły efekty podjętych działań związanych z 
pomocą psychologiczno –pedagogiczną wobec ucznia, którego dotyczy wniosek 
o rozpoczęcie procedury skreślenia z listy uczniów. 

8. Samorząd uczniowski , w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku, opiniuje decyzję 
dyrektora w sprawie skreślenia z listy uczniów. 

9.  Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej wniosek o skreślenie 
pełnoletniego ucznia z listy uczniów wraz z opinią samorządu uczniowskiego. 

10 Rada pedagogiczna opiniuje, w formie uchwały, decyzję dyrektora w sprawie 
skreślenia pełnoletniego ucznia z listy uczniów. 

11. Dyrektor szkoły pisemnie powiadamia ucznia oraz jego rodziców, prawnych 
opiekunów o podjętej decyzji w sprawie skreślenia z listy uczniów. 

12. Dyrektor szkoły dokonuje aktualizacji w księdze uczniów poprzez wpis o 
skreśleniu    pełnoletniego ucznia z listy uczniów szkoły. 

13. Wychowawca klasy aktualizuje zapisy w dokumentacji dydaktycznej dotyczącej 
ucznia. 
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§ 91.  

 Uczniowi i jego rodzicom, prawnym opiekunom przysługuje prawo do odwołania się 

od decyzji dyrektora szkoły o skreśleniu pełnoletniego ucznia z listy uczniów do 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny  w terminie 14 dni od doręczenia  

Rozdział 12 

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów w czasie zdalnego nauczania 

§ 92 

Zasady ogólne 
 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter 
przejściowy. 

2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość 
wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz 
monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym 
tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania. 

3. Jeśli uczeń nie ma dostępu do Internetu, jego rodzic informuje o tym 
wychowawcę, który wraz z dyrektorem ustala sposób przekazania uczniowi 
potrzebnych materiałów. 

4. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w 
statucie Szkoły Podstawowej nr 3 w Wiśle. 

5. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców w 
terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik 
elektroniczny. 

§ 93 

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i 
umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub 
rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego 

ocenach 
 

1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy 
zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) i na podstawie wykonanych m.in.: 
ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w 
czasie odroczonym). 

2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, 
zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych 
platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w 
domu i udokumentowanie jej, np. w postaci załącznika, zdjęcia przesłanego 
drogą mailową. 

3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub 
przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia. 
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4. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć i omówić  z uczniami nowe treści 
podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i 
wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie 
określonych wcześniej przez nauczyciela. 

5. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce, redagując informację 
zwrotną o otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej 
zakończeniu poprzez e-mail, dziennik elektroniczny lub komunikatory 
społeczne). Informację tą uczeń powinien otrzymać w terminie do 2 tygodni od 
daty napisania pracy. 

6. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w 
opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki 
nauczania na odległość poprzez e-dziennik, e-mail lub komunikatory 
społeczne. 

7. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu 
czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do 
Internetu, 

8. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie 
nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu 
komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu polecić  
wykonanie tych zadań w alternatywny sposób –tj. za pomocą sms lub w wersji 
papierowej, 

9. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu 
poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod 
uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i 
dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania 
do możliwości psychofizycznych ucznia, 

10. W zależności od specyfiki zajęć edukacyjnych kontrola osiągnięć uczniów 
może odbywać się w formie: 

1) ustnej (połączenie bezpośrednie online z nauczycielem, rozmowa 
telefoniczna), 

2) pisemnej (np.:sprawdziany, kartkówki), 

3) praktycznej (karty pracy, prace samodzielne uczniów) 

  

11. W klasach IV – VIII nauczyciele mogą przeprowadzać kartkówki, sprawdziany, 
testy online. Nie jest to jednak forma obowiązkowa. 

12. Sprawdziany/testy obejmujące szerszy zakres materiału nauczania (więcej niż 
pięć jednostek lekcyjnych) powinny być zapowiedziane z tygodniowym 
wyprzedzeniem i poprzedzone lekcją powtórzeniową, a data sprawdzianu 
zapisana w dzienniku elektronicznym na tydzień przed przeprowadzeniem. 

13. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin 
wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, 
jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy. 

14. Uczeń ma prawo do poprawy oceny z pracy online w trybie uzgodnionym z 
nauczycielem przedmiotu. Każda ocena uzyskana w trybie poprawy jest 
dopisywana do oceny poprawianej. 
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15. Warunki poprawy oceny: 

1) Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu, karty pracy/testu w 
ciągu tygodnia od dnia sprawdzenia prac. 

2) Jeżeli uczeń nie pisał karty pracy/testu z przyczyn losowych powinien ją 
napisać w ciągu tygodnia od dnia, kiedy może już uczestniczyć w 
zajęciach online. 

3) Przy poprawianiu i pisaniu karty pracy/testu w drugim terminie kryteria 
ocen nie zmieniają się, a ocena wpisywana jest do dziennika obok 
pierwszej oceny. 

4) Kartkówki nie muszą być zapowiadane i mogą obejmować materiał z 
trzech ostatnich lekcji. 

5) Poprawianie ocen za inne prace zlecone przez nauczyciela –w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem danego przedmiotu. 

6) Po okresowym nieuczestniczeniu w zajęciach online z przyczyn losowych 
uczeń ma obowiązek uzupełnienia notatek w zeszycie przedmiotowym i 
zeszycie ćwiczeń. Jeżeli nieobecność wynosi 1-2 dni notatki należy 
uzupełnić na bieżąco. Przy dłuższej nieobecności –w terminie ustalonym 
z nauczycielem. 

16. Nauczyciel/wychowawca może kontaktować się telefonicznie z 
rodzicami/prawnymi opiekunami, jeżeli jest zaniepokojony postępami ucznia w 
nauce lub zupełnym brakiem jego aktywności na lekcjach online. 

17. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę za 
pośrednictwem dziennika elektronicznego lub telefonicznie podczas 
konsultacji oraz udostępnia sprawdzone i ocenione pisemne prace i inną 
dokumentację dotyczącą oceniania ucznia na warunkach określonych przez 
nauczyciela. 

18. Wszelkie formy oceniania muszą zapewnić uczniowi otrzymanie informacji 
zwrotnej na temat wyników jego uczenia się oraz aktywizować jego rozwój, 
wskazując mu kierunek poprawy. 

19.  Przyjmuje się tabelę wag wystawianych uczniowi ocen (waga uzależniona od 
charakteru przedmiotu i ilości zajęć w planie nauczania): 
1) aktywność na lekcji online (za uczestnictwo uczniów w zajęciach)– 2-5 

2) komunikowanie się z nauczycielem (nagradzanie/ dyscyplinowanie 
uczniów za kontakt z nauczycielem w formie odpowiedzi do nauczycieli, 
pytania do zadań, przesłanie materiałów) 2-5 

3) dodatkowe zaangażowanie (przygotowanie przez uczniów np. krótkich 
filmików z wykonywanych ćwiczeń z wychowania fizycznego, innych 
filmików, reklam) 2 - 5 

4) BIEŻĄCE rozwiązywanie zadań dodatkowych 3-5 

5) praca domowa (typowa praca domowa, np. kilka przykładów, kilka 
ćwiczeń, krótka notatka z lekcji)1-3 

6) ocena zeszytu (po zakończeniu nauczania zdalnego, by zachęcić 
uczniów do estetycznego prowadzenia zeszytów) 1-3 

7) karta pracy (karta przesłana uczniom np. po kilku tematach lub po 
zakończeniu działu) 1-3 
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8) PISEMNE sprawdzian/test/ wypracowanie (przeprowadzony online na 
zakończenie działu) 2-5 

9) kartkówka (krótka forma pisemna sprawdzenia wiadomości z ostatnich 
lekcji w formie quizu lub tradycyjnie, napisana podczas lekcji online. 
Uczniowie po zakończeniu pracy przesyłają ją w formie zdjęcia lub 
pliku)1-3 

10)  OKAZJONALNE wykonanie pomocy dydaktycznych (wykonanie 
plakatów, lapbooków, modeli, ilustrowanych notatek) 2 

11) udział w projektach edukacyjnych (kontynuacja realizowanych projektów, 
np. instaling, trzymaj formę) 3 

12) praca praktyczna/badawcza (np. przeprowadzenie doświadczeń, opisanie 
ich, wyciągnięcie wniosków) 3 

13) udział w konkursach 2-4 

20. Przy ustalaniu oceniania z przedmiotów artystycznych należy w szczególności 
brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 
obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

21. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych. 

22. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia 
podlega wpisaniu do dziennika elektronicznego bezpośrednio po jej ustaleniu i 
ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali podczas lekcji online. 

23. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną. 

24. Ocenę z ustnej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia 
ustnie w czasie lekcji online, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub 
sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. 

25. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

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

2) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form 
kontaktu zdalnego nauczania 

3) średnia ważona nie przyporządkowana następującą ocenę szkolną: 

Średnia Stopień 

Poniżej 1,50 • niedostateczny 

1,50 - poniżej 2,50 • dopuszczający 

2,50 – poniżej 3,50 • dostateczny 

3,50 – poniżej 4,50 • dobry 

4,50 – poniżej 5,30 • bardzo dobry 

5,30- 6,00 • celujący 
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4) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, 
w tym zdalnych konsultacji indywidualnych. 

 

§ 94. 

 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana klasyfikacyjnej oceny 
z zajęć edukacyjnych 

 

1. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny, zwraca się z pisemną prośbą w 
formie podania do dyrektora szkoły, w ciągu 3 dni od ostatecznego terminu 
poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych 
przesłanego w formie elektronicznej. 

2. Dyrektor, wychowawca klasy i nauczyciel przedmiotu sprawdza spełnienie 
wymogu w pkt 26. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków 
w pkt 26, dyrektor wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny. 

3. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w pkt 
26, prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel 
przedmiotu odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Dyrektora, że uczeń spełnił wszystkie 
wymogi pkt 26, Dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian 
wiadomości i umiejętności ucznia w formie ustnej oraz ustala ocenę 
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

5. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor albo Wicedyrektor –jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel z danej szkoły prowadzący pokrewne zajęcia edukacyjne; 

4) Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 6 dni przed 
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do 
przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego 
sprawdzianu ustnego(forma rozmowy online). 

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

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

8. Z rac komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

2) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, 

3) imię i nazwisko ucznia, 

4) opisaną odpowiedź ucznia, 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
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9. Do protokołu dołącza się zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i 
zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

10. Protokół wypełniony elektronicznie pozostaje w dokumentacji Szkoły. 

11. Do powyższej dokumentacji uczeń i rodzic ma prawo wglądu w terminie i 
formie ustalonej z Dyrektorem Szkoły. 

12. Oceny do arkusza ocen ucznia wpisuje wychowawca klasy. 

13. Na posiedzeniu klasyfikacyjnym wychowawcy przedstawiają nie tylko 
wskaźniki ilościowe poziomu osiągnięć uczniów i ich zachowań, ale dokonują 
wnikliwej analizy przyczyn niepowodzeń szkolnych młodzieży. 

14. Szczegółowe zasady klasyfikowania uczniów oraz składania egzaminów 
klasyfikacyjnych określają odrębne przepisy. 

 

§ 95. 

Ocena z zachowania ucznia podczas nauki zdalnej 
 

1. Aktywność i obecność ucznia podczas nauki zdalnej ma wpływ na jego roczną 
oceną z zachowania. 

2. Nauczyciel sprawdza obecność ucznia podczas nauki zdalnej Poprzez: 

1) zajęcia on-line–systematyczny udział w wideo spotkaniach z 
nauczycielem i wychowawcą; 

2) częstotliwość wysyłania zadań/ kart pracy na podany email przez 
nauczyciela; 

3) częstotliwość wysyłania wiadomości przez e-dziennik Librus; 

4) częstotliwość logowania się do dziennika Librus; 

5) udział w platformach edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela. 

3. Nauczyciel przedmiotu odnotowuje obecność ucznia na zajęciach na podstawie jego 

faktycznej obecności na zajęciach 

4. Jeśli uczeń nie może brać udziału w żadnej z ww. form pracy m.in. z powodu 
braku dostępu do komputera lub Internetu to wychowawca indywidualnie 
ustala z uczniem/Rodzicem sposób odnotowywania jego obecności na 
zajęciach (np. poprzez systematyczne przynoszenie i odbieranie prac do/ze 
szkoły, poprzez kontakt telefoniczny z Rodzicami ucznia itp.). 

5. Każdy nauczyciel przedmiotu informuje wychowawcę klasy o ewentualnie 
występujących trudnościach w aktywności uczniów podczas nauki zdalnej, na 
danych zajęciach edukacyjnych. 

6.   „Wychowawca klasy, po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 5, 
podejmuje działania wyjaśniające  oraz  powiadamia o tym fakcie dyrektora 
szkoły 

7. „Wychowawca klasy przy wystawianiu rocznej oceny z zachowania bierze pod 
uwagę uzyskane informacje od nauczycieli”. 
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8. Należy usprawiedliwić nieobecność ucznia na zajęciach zdalnych według 
ustalonego trybu. 

1) Wprowadza się obowiązek usprawiedliwienia każdej nieobecności ucznia 
na zajęciach zdalnych przez rodziców (prawnych opiekunów), podając 
konkretne daty i godziny nieobecności ucznia na zajęciach. 

2) Usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach zdalnych  może dokonać 
wyłącznie rodzic (prawny opiekun), poprzez  wysyłanie wiadomość do 
wychowawcy na  e-dzienniku”. 

3) Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach zdalnych, rodzic (prawny opiekun 
może dokonać do 5 dni od momentu powrotu ucznia na zajęcia 

4) Nieprzestrzeganie nn Nieprzestrzeganie ustalonego trybu, wiąże się z 
wpisaniem przez wychowawcę nieobecności ucznia jako „nieobecności 
nieusprawiedliwione”, a  to ma wpływ na ocenę z zachowania lub 
powoduje wszczęcie procedury związanej z niedochowaniem przez rodzica 
(prawnego opiekuna) spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko”. 

5) Zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych może dokonać wyłącznie  rodzic 
(prawny opiekun), przesyłając do wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu 
wiadomość na e-dzienniku lub przedkładając  zwolnienie w formie 
papierowej”. 

Rozdział 13 

Postanowienia końcowe 

§ 96.  

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

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

3. Zmian w statucie może dokonywać Rada Pedagogiczna. 

4. Rada pedagogiczna zobowiązuje dyrektora szkoły do opracowania i 
opublikowania ujednoliconego tekstu statutu. 

5. Dyrektor szkoły opracowuje tekst ujednolicony raz w roku szkolnym, z początkiem 
kolejnego roku szkolnego, jednak nie później niż do końca września. 

6. Tekst ujednolicony statutu wprowadza się zarządzeniem dyrektora szkoły. 

7. Tekst ujednolicony dostępny jest w wersji papierowej w sekretariacie szkoły i w 
bibliotece  
oraz zamieszczany na stronie BIP szkoły. 

8. Zmiany w statucie obowiązują od dnia ich uchwalenia. 

 

Niniejszy tekst ujednolicony Statutu wchodzi w życie z dniem 01 września 2021 r., 
przyjęty Uchwałą nr  130/2021/2022 z dnia   14.09.2021 r. 

 


