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Rozdział 1  

Nazwa i typ Szkoły 

 

§ 1 

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wietrzychowicach, Szkoła Podstawowa im. Sta-

nisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach, zwana dalej „Szkołą” jest publiczną 

ośmioletnią szkołą podstawową, w której w ostatniej klasie przeprowadza się eg-

zamin ósmoklasisty. Ukończenie Szkoły umożliwia dalsze kształcenie  

w szkołach ponadpodstawowych: 

1) czteroletnim liceum ogólnokształcącym; 

2) pięcioletnim technikum; 

3) trzyletniej branżowej szkole I stopnia; 

4) trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy. 

2. Szkoła ma siedzibę w Wietrzychowicach 64, 33- 270 Wietrzychowice.  

3. Szkoła posługuje się pieczęcią: 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wietrzychowicach 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach 

Wietrzychowice 64, 33-270 Wietrzychowice tel. 14 641 80 16 

4. Uchylony2 

5. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Wietrzychowice. Rada Gminy Wietrzy-

chowice i Urząd Gminy mają siedzibę w Wietrzychowicach. 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Małopolski Kurator 

Oświaty. 

7. Szkoła ma ustalony obwód Uchwałą Nr XXVIII/170/2017 Rady Gminy Wietrzycho-

wice z dnia 30 marca 2017r. 

8. Uchylony1. 

9. Uchylony1. 

§ 2 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno – Przed-

szkolnego w Wietrzychowicach, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Miłkow-

skiego w Wietrzychowicach; 
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2) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym, Szkole Podstawowej im. Stanisława Miłkowskiego 

w Wietrzychowicach; 

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

osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

4) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkol-

nego w Wietrzychowicach, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Miłkowskiego 

w Wietrzychowicach1; 

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

6) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mało-

polskiego Kuratora Oświaty; 

7) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 wrze-

śnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z zm.); 

8) Prawie oświatowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 

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

 

Rozdział 2 

 Cele i zadania Szkoły 

 

§ 3 

 

1. Kształcenie w Szkole trwa osiem lat składa się z: 

1) I etapu edukacyjnego obejmującego klasy I – III – edukacja wczesnoszkolna; 

2) II etapu edukacyjnego obejmującego klasy IV – VIII. 

2. Najważniejszym celem kształcenia w Szkole jest dbałość o integralny rozwój biolo-

giczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 

3. Kształcenie ogólne w Szkole ma na celu: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidar-

ności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców po-

stępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu roz-

wojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 
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2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regio-

nalnej i etnicznej; 

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

ści innych osób; 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębior-

czość; 

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argu-

mentowania i wnioskowania; 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umie-

jętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozu-

mieć świat; 

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi 

dalszej edukacji; 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspo-

kajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

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

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;   

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 

umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy; 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

4. Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. 

5. Celami edukacji w klasach IV-VIII są: 

1) wyposażenie uczniów na każdym przedmiocie w wiadomości i umiejętności 

umożliwiające komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny i zro-

zumiały; 

2) rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz zwiększenie aktywności 

czytelniczej uczniów; 

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

4) zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego 

potrzeb i możliwości. 

6. Cele kształcenia dla poszczególnych przedmiotów w klasach IV-VIII są okre-

ślone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. 
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§ 4 

1. Zadaniem Szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowa-

nie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. 

2. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględ-

niając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. 

3. Do zadań Szkoły na etapie edukacji wczesnoszkolnej należy: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji 

edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń 

oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich 

obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym; 

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

ciągłości procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci,  

w tym rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

3) wspieranie: 

a) aktywności dziecka, kształtującej umiejętność korzystania z rozwijających 

się umysłowych procesów poznawczych, niezbędnych do tworzenia wła-

snych wzorów zabawy, nauki i odpoczynku, 

b) rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia 

przez nie kompetencji samodzielnego uczenia się; 

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

do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumo-

wania oraz uwzględniającego potrzeby i możliwości uczniów rozwijających się 

w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) planowa realizacja programu nauczania szanująca godność uczniów, ich natu-

ralne indywidualne tempo rozwoju, wspierająca indywidualność, oryginalność, 

wzmacniająca poczucie wartości, zaspokajająca potrzebę poczucia sensu ak-

tywności własnej i współdziałania w grupie; 

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

informacji i nowoczesnych technologii; 

7) organizacja zajęć: 

a) dostosowanych do intelektualnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci, 

wywołujących zaciekawienie, zdumienie i radość odkrywania wiedzy, rozu-

mienia emocji, uczuć własnych i innych osób, sprzyjających utrzymaniu 
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zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego (szeroko rozumianej edu-

kacji zdrowotnej), 

b) umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie 

eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwią-

zywanie problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwo-

jowych na danym etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości 

każdego dziecka, 

c) wspierających aktywności dzieci, rozwijających nawyki i zachowania ade-

kwatne do poznawanych wartości, takich jak: bezpieczeństwo własne 

i grupy, sprawność fizyczna, zaradność, samodzielność, odpowiedzialność 

i poczucie obowiązku, 

d) wspierających rozumienie doświadczeń, które wynikają ze stopniowego 

przejścia z dzieciństwa w wiek dorastania, 

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

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

rozwijanie zachowań wynikających z tych wartości, a możliwych do zrozu-

mienia przez dziecko na danym etapie rozwoju, 

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

współtworzenia w zakresie adekwatnym do etapu rozwojowego dziecka, 

uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na da-

nym etapie rozwoju dziecka, 

g) wspierających dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, 

możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowi-

ska przyrodniczego, poznanie wartości i norm, których źródłem jest zdrowy 

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

przez dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego środowiska, 

h) umożliwiających zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych narodów, 

w tym krajów Unii Europejskiej, różnorodnych zjawisk przyrodniczych, 

sztuki, a także zabaw i zwyczajów dzieci innych narodowości, uwzględnia-

jących możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie 

rozwoju dziecka; 

8) organizacja przestrzeni edukacyjnej: 

a) ergonomicznej, zapewniającej bezpieczeństwo oraz możliwość osiągania 

celów edukacyjnych i wychowawczych, 
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b) umożliwiającej aktywność ruchową i poznawczą dzieci, nabywanie umiejęt-

ności społecznych, właściwy rozwój emocjonalny oraz zapewniającej poczu-

cie bezpieczeństwa, 

c) stymulującej systematyczny rozwój wrażliwości estetycznej i poczucia toż-

samości, umożliwiającej integrację uczniów, ich działalność artystyczną, 

społeczną i inną wynikającą z programu nauczania oraz programu wycho-

wawczo-profilaktycznego; 

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

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia wa-

runków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

10) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wycho-

wawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu 

dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego roz-

woju; 

11) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowa-

dzące do osiągnięcia przez nie umiejętności samodzielnego uczenia się. 

4. Do zadań Szkoły na etapie edukacji przedmiotowej należy: 

1) rozwijanie i kształtowanie kompetencji językowych na każdym przedmiocie 

i dbanie o wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające ko-

munikowanie się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały; 

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

3) kształcenie umiejętności w sprawnym wykorzystywaniu narzędzi matematyki 

w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego; 

4) wskazywanie roli biblioteki w procesie kształcenia i wychowania oraz kształto-

wanie kompetencji czytelniczych; 

5) zapewnienie warunków do kształcenia wiedzy i umiejętności wynikających  

z poszczególnych przedmiotów określonych planem nauczania; 

6) stwarzanie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzeb-

nych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywo-

dzących się z informatyki, posługiwania się komputerem i podstawowymi urzą-

dzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach  

z różnych przedmiotów; 

7) kształtowanie postaw zdrowotnych, w tym wdrożenia do zachowań higienicz-

nych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób; 
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8) rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów; 

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

narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz 

środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat; 

10) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu; 

11) ukierunkowanie procesu wychowawczego na podmiotowe traktowanie ucznia, 

na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny, a wartości 

skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji; 

12) podejmowanie w realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym działań 

związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętnia-

nia postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi 

i symbolami państwowymi. 

5. Cele i zadania Szkoły uwzględnia program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, 

o którym mowa w art. 26 ustawy Prawo oświatowe 

6. Zadania Szkoły, o których mowa w ust. 3 są realizowane poprzez: 

1) właściwy dobór przez nauczycieli programów nauczania; 

2) zatrudnianie nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami merytorycznymi 

i przygotowaniem pedagogicznym; 

3) organizowanie zajęć zgodnie z zachowaniem zasad higieny pracy umysłowej 

i zachowaniem równowagi między nauką a wypoczynkiem; 

4) respektowanie podmiotowości ucznia w procesie kształcenia i wychowania; 

5) systematyczną współpracę z rodzicami. 

7. Zadania Szkoły, o których mowa w ust. 4 są realizowane poprzez: 

1) stwarzanie warunków do indywidualnego rozwoju; 

2) poprawne komunikowanie się językiem polskim; 

3) wykorzystywanie zasobów biblioteki do prowadzenia zajęć edukacyjnych; 

4) upowszechnianie przez nauczycieli korzystania z metod, form informatycznych 

oraz Internetu podczas kształcenia na poszczególnych przedmiotach; 

5) rozwijanie umiejętności komunikacji w dwóch językach obcych; 

6) respektowanie podmiotowości ucznia w procesie kształcenia i wychowania; 

7) systematyczną współpracę z rodzicami; 

8) rozwijanie myślenia matematyczno – logicznego na wszystkich przedmiotach; 

9) promowanie uczestnictwa w życiu kulturalno – artystycznym, sportowym, spo-

łecznym i wolontaryjnym; 
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10) rozwijanie umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych i kształtowanie po-

stawy proekologicznej; 

11) umacnianie poczucia przynależności narodowej, kształtowanie postaw patrio-

tycznych. 

8. Przy realizacji zadań Szkoła uwzględnia następujące zasady bezpieczeństwa: 

1) uczniowie są pod stałą kontrolą i nadzorem nauczycieli; 

2) za bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć edukacyjnych i innych zajęć orga-

nizowanych przez Szkołę odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia; 

3) przestrzegane są regulaminy pracowni, instrukcje przeciwpożarowe oraz za-

sady bezpieczeństwa i higieny pracy; 

4) urządzenia i sprzęt, z którego korzystają uczniowie, jest systematycznie kontro-

lowany; 

5) w czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie na korytarzu, boisku szkolnym są 

pod opieka dyżurujących nauczycieli; 

6) wyznaczeni nauczyciele sprawują nadzór nad uczniami objętymi dowożeniem 

na terenie Szkoły; 

7) osobom nieupoważnionym nie wolno przebywać w pomieszczeniach kuchni 

i innych pomieszczeń gospodarczych znajdujących się na terenie Szkoły; 

8) w czasie przerw uczniowie nie mogą przebywać w salach lekcyjnych bez opieki 

nauczyciela, sale lekcyjne są zamknięte; 

9) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed 

zajęciami i po zajęciach lekcyjnych; 

10) nauczyciel lub inny pracownik Szkoły niezwłocznie zawiadamia Dyrektora 

Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestęp-

stwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów; 

11) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej 

uczniów. 

9. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych poza jej tere-

nem. Szczegółowe zasady organizacji zajęć, wycieczek i wyjść organizowanych 

poza Szkołę określa „Regulamin organizacji wycieczek i turystyki w Szkole”. 

10. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania przez do-

stępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju 

poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego. 
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11. W zakresie organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi Szkoła zapew-

nia: 

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

2) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 47 ust. 1 pkt 5 Prawa oświatowego; 

3) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczegól-

ności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne. 

12. Szkoła promuje i chroni zdrowie uczniów poprzez: 

1) wdrożenie do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i in-

nych osób; 

2) ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płyną-

cych z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki; 

3) realizowanie zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno-sportowych, aktywnej tury-

styki; 

4) przygotowanie uczniów do właściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji 

w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia; 

5) udział w akcjach, zajęciach, programach profilaktycznych promujących zdrowy 

styl życia; 

6) dostosowanie stolików, krzesełek i innego sprzętu szkolnego do wzrostu 

uczniów. 

 

§ 5 

1. Szkoła udziela uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-peda-

gogicznej. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Szkole polega na roz-

poznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie  

w Szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzanie warunków 

jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu Szkoły. 
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3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Szkole rodzicom dzieci i nau-

czycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu proble-

mów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wycho-

wawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniom. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne 

i nieodpłatne. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Szkole organizuje Dyrektor. 

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole udzielają dzieciom nauczyciele 

oraz specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

7. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udziela w trakcie bieżącej 

pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, 

a także w formie: 

1) klas terapeutycznych; 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwi-

jających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznych; 

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku 

uczniów klas VII i VIII; 

7) porad i konsultacji;  

8) warsztatów. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega 

na organizowaniu i prowadzeniu porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

9. Do zadań Dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

należy: 

1) organizowanie wspomagania Szkoły w zakresie realizacji zadań polegających 

na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości 

udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin, 

w których poszczególne formy będą realizowane; 
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3) informowanie niezwłocznie w formie pisemnej rodziców o ustalonych dla ucznia 

formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wy-

miarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane. 

10. Nauczyciel i wychowawca udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w trakcie bieżącej pracy z uczniem. 

11. Do zadań nauczyciela w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicz-

nej należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moż-

liwości psychofizycznych uczniów, określanie mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 

i trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowania dzieci i ich uczestnictwo w życiu Szkoły; 

2) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału 

uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się; 

3) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym; 

4) prowadzenie obserwacji pedagogicznej, w trakcie bieżącej pracy z uczniem, 

mającą na celu rozpoznanie u uczniów: 

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

kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego za-

interesowań, 

b) szczególnych uzdolnień. 

12. Do zadań wychowawcy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedago-

gicznej należy: 

1) koordynowanie pracą zespołu opracowującego indywidualny program eduka-

cyjno-terapeutyczny; 

2) informowanie nauczycieli i wychowawców o potrzebie objęcia dziecka pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli 

stwierdzi taką potrzebę; 

3) we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planowanie i koordynowanie 

pomocy psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych  działań na-

uczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem; 

4) prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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13. Przepisy ust. 1 – 12 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie 

o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu 

udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się 

także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach. 

14. Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają 

przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydane na podstawie 

art.  47 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe. 

 

Rozdział 3  

Organy Szkoły 

 

§ 6 

1. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

§ 7 

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

2. Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora ze stanowiska określają przepisy 

Prawa oświatowego. 

3. Dyrektor w szczególności: 

1) kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psy-

chofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji sta-

nowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym 

przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wyko-

rzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą 

obsługę Szkoły; 
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6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nau-

czycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę; 

7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

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

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym 

jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalno-

ści dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły; 

9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształ-

cenia specjalnego ucznia; 

10) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem den-

tystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, 

w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej reali-

zacji tej opieki; 

11) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Szkole; 

12) odpowiada za przeprowadzenie procedur awansu zawodowego nauczycieli 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokonuje oceny pracy nauczycieli; 

13) dba o doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i innych pracowników 

szkoły; 

14) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi na terenie 

Szkoły; 

15) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalo-

nym regulaminem, tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument; 

16) odpowiada za dokumentację szkoły; 

17) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje 

w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i in-

nym pracownikom Szkoły; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozo-

stałych pracowników Szkoły. 

5. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za: 
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1) dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły; 

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ra-

mach jej kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organu prowadzącego 

i organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

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

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

zawodowym; 

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do 

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; 

6) właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII; 

7) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizo-

wanych przez Szkołę. 

6. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

7. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą or-

ganizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w Szkole. 

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

Rodziców, rodzicami i Samorządem Uczniowskim. 

9. Szczegółowy przydział zadań, kompetencji i odpowiedzialności Dyrektora ustala 

Wójt Gminy Wietrzychowice. 

 

§ 8 

1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, zwana dalej „Radą Pedagogiczną”, która jest 

organem kolegialnym Szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczą-

cych kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor. 

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

w Szkole bez względu na wymiar zatrudnienia. W zebraniach Rady Pedagogicznej 

mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej prze-

wodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawi-

ciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbo-

gacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. 

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

niania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać 
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dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników 

Szkoły. 

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planu pracy Szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły; 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad Szkołą przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w celu do-

skonalenia pracy Szkoły; 

6) uchwalanie regulaminu swojej działalności. 

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

2) projekt planu finansowego Szkoły; 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wy-

różnień; 

4) wnioski Dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowni-

czych w Szkole; 

5) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanych programów nauczania, ze-

stawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych 

6) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych - wychowawczych. 

7) propozycję Dyrektora przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

7. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian. 

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

9. Rada Pedagogiczna: 

1) deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 

na stanowisko Dyrektora; 

2) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie 

z funkcji Dyrektora Szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowni-

czej w Szkole; 
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10. Zestaw wszystkich kompetencji i uprawnień Rady Pedagogicznej opracowuje Dy-

rektor. 

11. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje wynikające ze swoich kompetencji w for-

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

najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej. 

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

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

postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa Prawo oświatowe. 

14. Zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz członków Rady 

Pedagogicznej, sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumento-

wania zebrań Rady Pedagogicznej, zadania zespołów Rady określa „Regulaminu 

działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Miłkow-

skiego w Wietrzychowicach”. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem. 

 

§ 9 

1. W Szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej „Radą Rodziców”, która reprezentuje 

ogół rodziców uczniów Szkoły. 

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

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkol-

nym. 

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

prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  

i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego Szkoły; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania Szkoły; 

3) typowanie dwóch przedstawicieli do konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły; 

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora; 
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5) opiniowanie szkolnego zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz 

ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli Dyrektorowi, przed do-

puszczeniem ich do użytku w Szkole. 

6. 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 Pe-

dagogiczną. 

7. Rada Rodziców uchwala „Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podsta-

wowej im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach”. Regulamin nie może być 

sprzeczny ze statutem. 

8. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

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

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przed-

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

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

 

§ 10 

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

tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa „Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowi-

cach.” uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszech-

nym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem. 

4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

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

wianymi wymaganiami; 

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



20 | S t r o n a  

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz roz-

rywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z Dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

5. Do kompetencji Samorządu należy: 

1) uchwalanie regulaminu swojej działalności; 

2) opiniowanie wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie 

Szkoły jednolitego stroju; 

3) opiniowanie wzoru jednolitego stroju. 

6. Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu określa przepisy § 20 

statutu. 

 

§ 11 

1. Każdy organ szkoły działa samodzielnie i podejmuje decyzje w granicach posiada-

nych kompetencji, zgodnie z Prawem oświatowym i ze statutem Szkoły. 

2. Współpraca organów szkoły odbywa się we wszystkich obszarach funkcjonowania 

Szkoły, a w szczególności: w zakresie edukacji i wychowania, organizacji pracy 

Szkoły, organizacji przestrzeni szkoły i terenu wokół niej. 

3. Relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajem-

nym szacunku i zaufaniu. 

4. Współpraca odbywa się poprzez: 

1) wzajemne informowanie – Samorząd i Rada Rodziców są na bieżąco informo-

wani o tym, co się dzieje w Szkole i jakie są zamierzenia Dyrektora i Rady Pe-

dagogicznej, Samorząd i Rada Rodziców informują o swoich potrzebach  

i zamierzeniach; 

2) konsultacje - Dyrektor i Rada Pedagogiczna dają Samorządowi i Radzie Rodzi-

ców możliwość wypowiedzenia się na temat planowanych działań i decyzji; 

3) współdecydowanie – polega na pełnym partnerstwie pomiędzy Dyrektorem, 

Radą Pedagogiczną, Samorządem i Radą Rodziców, wszystkie organa są za-

angażowane w proces decydowania o proponowanych rozwiązaniach  
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i podejmowania na ich podstawie wspólnych działań, za które wszyscy biorą 

pełną odpowiedzialność; 

4) decydowanie – po przekazaniu przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną na wyko-

nanie określonego zadania władzy w danym obszarze uczniom lub rodzicom, 

Samorząd lub Rada Rodziców samodzielnie podejmują decyzje, jedynie infor-

mując Dyrektora i Radę Pedagogiczną o jej kształcie. 

5. Celem i efektem współpracy organów Szkoły powinny być w szczególności: 

1) stwarzanie w Szkole przestrzeni do dialogu i współpracy dla uczniów, nauczy-

cieli, rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego; 

2) dążenie do wzrostu identyfikacji uczniów i rodziców ze Szkołą; 

3) pogłębianie poczucia współodpowiedzialności za Szkołę; 

4) wspólne rozwiązywanie szkolnych problemów oraz świętowanie sukcesów; 

5) eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań; 

6) wspólne opracowywanie i realizowanie koncepcji pracy Szkoły. 

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

dzieci. Rodzice mają prawo decydować o całym procesie wychowania dziecka, 

również tym jego nurcie, który dokonuje się w Szkole. Nie mogą jednak ingerować 

w działania Szkoły w zakresie wprowadzenia ucznia w kontakty społeczne oraz 

rozwijania jego wiedzy i umiejętności, nie mogą ograniczać wymagań dyscyplinar-

nych, które wychowawcy klas lub dyrektor zmuszeni są postawić uczniom ze 

względu na zachowanie ładu społecznego. 

7. Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przed-

stawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

8. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje 

reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd. 

9. Rada Rodziców i Samorząd przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi 

Szkoły i Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej na protokołowanych posiedze-

niach tych organów. 

10. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu, a w szczególnie uza-

sadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni. 

 

§ 12 

1. Sprawy sporne dotyczące organów Szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zain-

teresowanej strony z Dyrektorem. 



22 | S t r o n a  

2. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w Szkole odbywa się następująco: 

1) sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodzi-

ców uczniów rozstrzygane są przez Dyrektora. Stronom przysługuje możliwość 

odwołania się do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzoru pe-

dagogicznego; 

2) sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz 

między uczniem i nauczycielem rozstrzygane są przez wychowawców klas we-

dług procedury zapisanej w ust 3. Stronom przysługuje możliwość odwołania 

się do Dyrektora; 

3) sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły, 

także pomiędzy nauczycielem (wychowawcą) a rodzicami uczniów rozstrzy-

gane są przez Dyrektora. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do or-

ganu prowadzącego lub organu sprawującego nadzoru pedagogicznego; 

4) sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami lub ich rodzicami a Dyrektorem oraz 

konflikty między pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły a Dy-

rektorem rozwiązywane są przez organ prowadzący Szkołę lub organ nadzoru 

pedagogicznego; 

5) sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania Dyrektora, Rady Pedago-

gicznej, Samorządu, Rady Rodziców, powinny być rozpatrywane przy udziale 

wszystkich zainteresowanych stron. 

3. W sytuacjach kryzysowych, nauczyciele i rodzice mają obowiązek postępowania 

zgodnie z procedurami obowiązującymi w Szkole: 

1) nauczyciel: 

a) rozpoznaje problem w rozmowie z osobami zainteresowanymi: uczniem i/lub 

rodzicami; 

b) w sytuacji tego wymagającej przekazuje problem wychowawcy; 

c) w razie potrzeby, wychowawca informuje o problemie rodziców; 

d) gdy waga problemu lub przepisy szczegółowe tego wymagają, przekazy-

wany jest on Dyrektorowi; 

2) rodzice rozpoznają problem z nauczycielem lub/i wychowawcą, którzy prowa-

dzą rozwiązanie problemu zgodnie z dalszą procedurą; 

3) w przypadku sytuacji konfliktowej, stronom przysługuje prawo odwołania się do 

Dyrektora, a następnie do organu prowadzącego Szkołę. 
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4. Dyrektor przyjmuje skargi przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone 

ustnie do protokołu. Skargi anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez roz-

poznania. 

5. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków. 

 

§ 13 

1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, w szczególno-

ści organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowaw-

cza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowaw-

czej i opiekuńczej szkoły. 

2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły 

wyraża Dyrektor określając jednocześnie warunki tej działalności. 

 

Rozdział 4 

 Organizacja Szkoły 

 

§ 14 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji 

roku szkolnego. 

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

określa arkusz organizacji Szkoły. Co zawiera arkusz organizacji szkoły określają 

szczegółowo odrębne przepisy ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli. 

3. Arkusz organizacji Szkoły opracowuje Dyrektor i przedkłada do zaopiniowania Ra-

dzie Pedagogicznej oraz zakładowym organizacjom związkowym stosownie do 

przepisów, o których mowa w ust. 2. 

4. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii Ma-

łopolskiego Kuratora Oświaty. 

 

§ 15 
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1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. Uczniowie w jednorocz-

nym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich obowiązkowych za-

jęć edukacyjnych przewidzianych planem nauczania i programami dopuszczonymi 

do użytku w Szkole. 

2. Liczba uczniów w oddziale klas I – III wynosi nie więcej niż 25. 

3. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III ucznia zamieszkałego 

w obwodzie Szkoły, dyrektor, po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa 

w § 9 ust. 2, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę 

określoną w ust. 2. 

4. Na wniosek rady oddziałowej, o której mowa w ust. 3, oraz za zgodą organu pro-

wadzącego, Dyrektor może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3, zwięk-

szając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 2. Liczba uczniów 

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

5. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III Szkoły zostanie zwiększona zgodnie 

z ust. 4, w Szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 15 

ust. 7 Prawa oświatowego. 

6. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 4, może funkcjonować 

ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

7. Liczba uczniów w oddziale klas IV – VIII wynosi nie więcej niż 30. 

8. Zasady podziału uczniów na grupy podczas niektórych obowiązkowych zajęć edu-

kacyjnych regulują odrębne przepisy. 

9. Organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych regulują 

przepisy w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przed-

szkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach. 

10. Niektóre zajęcia mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych oraz mię-

dzyklasowych, a także poza systemem klasowo-lekcyjnym. 

 

§ 16 

1. Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa tygo-

dniowy rozkład zajęć edukacyjnych ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwier-

dzonego arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i hi-

gieny pracy. 
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2. Przerwy międzylekcyjne trwają od 5 do 10 minut, z wyjątkiem przerwy na spożycie 

posiłku, która trwa od 15 do 20 minut. 

 

§ 17 

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowa-

dzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się pro-

wadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny ty-

godniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

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

za-jęcia edukacyjne (edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, edukacja 

społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja plastyczna, edukacja techniczna, edu-

kacja informatyczna, edukacja muzyczna i edukacja językowa – język obcy nowo-

żytny) dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia. W przypadku powierzenia pro-

wadzenia zajęć z zakresu edukacji plastycznej, edukacji informatycznej, edukacji 

muzycznej, wychowania fizycznego lub edukacji językowej – języka obcego nowo-

żytnego innym nauczycielom, wymiar godzin tych zajęć określa ramowy plan nau-

czania. 

4. Zajęcia edukacyjne mogą być organizowane, według innych zasad, w szczególno-

ści mogą odbywać się poza Szkołą. Zasady wyjść i wycieczek określa „Regulamin 

organizacji wycieczek i turystyki w Szkole”. 

5. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, 

stosownie do posiadanych środków finansowych. 

6. Dokumentacje prowadzonych zajęć Szkoła prowadzi w dzienniku. 

 

§ 18 

1. W szkole za zgodą organu prowadzącego organizuje się oddziały sportowe. 

2. Zadaniem oddziału sportowego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, 

umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycz-

nych, w szczególności przez: 

1) opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć dydak-

tycznych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych; 

2) dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości 

objęty programem nauczania, na zajęciach dydaktycznych. 
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3. W szkole realizuje się etap szkolenia sportowego mający na celu ujawnienie pre-

dyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonej dyscypli-

nie lub dziedzinie sportu. 

4. W oddziale sportowym jest prowadzone szkolenie sportowe w jednym lub kilku 

sportach w co najmniej trzech kolejnych klasach, dla co najmniej 20 uczniów 

w pierwszym roku nauki. 

5. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi w oddziale 

sportowym co najmniej 10 godzin. 

6. Do oddziału sportowego przyjmuje się uczniów za zgodą ich rodziców. 

7. Szkolenie sportowe może być realizowane z wykorzystaniem obiektów lub urzą-

dzeń sportowych innych jednostek organizacyjnych, na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy organem prowadzącym szkołę a daną jednostką. 

8. Szkolenie sportowe jest prowadzone w ramach zajęć sportowych według progra-

mów szkolenia sportowego opracowanych dla poszczególnych sportów. 

9. Oddziały sportowe realizują programy szkolenia sportowego równolegle z progra-

mem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego 

określoną w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkol-

nego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 

10. W ramach programu szkolenia sportowego szkoła może organizować dla uczniów 

obozy szkoleniowe. 

11. Oddziały sportowe mogą realizować program szkolenia sportowego we współpracy 

z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi; współpraca ta może doty-

czyć pomocy szkoleniowej, udostępniania obiektów lub urządzeń sportowych, ko-

rzystania z opieki medycznej i zabiegów odnowy biologicznej, prowadzenia badań 

diagnostycznych, a także tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów  

w zawodach krajowych i międzynarodowych. 

12. Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie 

opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, prze-

nosi się od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego 

na zasadach ogólnych. 

 

§ 19 

1. W Szkole utworzone jest stanowisko Wicedyrektora, jeżeli liczy ona co najmniej 12 

oddziałów. 
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2. Dyrektor Szkoły może tworzyć, za zgodą organu prowadzącego, dodatkowe stano-

wiska Wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

3. Stanowisko Wicedyrektora powierzane jest przez Dyrektora. 

4. Zakres zadań i odpowiedzialności stanowisk kierowniczych określa § 29. 

 

§ 20 

1. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem podejmuje działania z zakresu wolonta-

riatu. 

2. Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu. 

3. Opiekunem Rady Wolontariatu zostaje opiekun Samorządu lub inny nauczyciel 

wskazany przez Radę Wolontariatu w porozumieniu z Dyrektorem. 

4. Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym 

od zajęć edukacyjnych. 

5. Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna i wymaga zgody ro-

dziców. 

6. Uczniowie w ramach wolontariatu mogą: 

1) świadczyć pomoc ludziom starszym w dokonywaniu zakupów, przygotowywa-

niu spotkań i występów; 

2) udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce; 

3) uczestniczyć w działalności charytatywnej; 

4) pomagać w organizacji zabaw dla dzieci oddziału przedszkolnego. 

7. Do zadań Rady Wolontariatu należy: 

1) rozpoznawanie potrzeb na działalność wolontariuszy; 

2) analizowanie ofert składanych do Szkoły w zakresie udzielania pomocy lub 

świadczenia pomocy; 

3) opiniowanie i wybór ofert złożonych w Szkole. 

 

§ 21 

1. Uczniowie mogą korzystać z pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na 

ten cel w budżecie Państwa lub w budżecie Gminy Wietrzychowice. 

2. Pomoc materialna ma charakter ma charakter socjalny albo motywacyjny. 

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne; 

2) zasiłek szkolny. 
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4. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyj-

nych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane 

w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych 

realizowanych poza szkołą; 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu 

podręczników. 

5. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: 

1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe; 

2) stypendium Prezesa Rady Ministrów; 

3) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

6. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze so-

cjalnym i motywacyjnym. 

7. Zasady i formy udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Wietrzychowice określa uchwała Rada Gminy 

Wietrzychowice oraz ustawa o systemie oświaty. 

8. Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w ust. 4, 

określają przepisy Rozdziału 8a „Pomoc materialna dla uczniów” ustawy o syste-

mie oświaty oraz przepisy wykonawcze. 

9. Uczniowie mogą korzystać także z programów rządowych albo innych programów, 

o których mowa w art. 90u ustawy o systemie oświaty. 

10. W Gminie Wietrzychowice funkcjonują lokalne programy: 

1) wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; 

2) wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

 

§ 22 

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

zacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci 

i młodzieży, potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowaw-

czych Szkoły, oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, a także popularyzowaniu 

wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Biblioteka szkolna służy wypełnianiu zadań edukacyjnych szkoły ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

1) realizacji potrzeb czytelniczych i rozwijaniu zainteresowań uczniów; 
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2) doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli; 

3) udostępnianiu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych, lektur 

szkolnych oraz innych książek i innych źródeł informacji; 

4) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania infor-

macji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informa-

cyjną; 

5) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabia-

nia i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

6) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową  

i społeczną. 

3. Biblioteka czynna jest w godzinach pracy Szkoły, które pozwalają uczniom na ko-

rzystanie z zasobów biblioteki. 

4. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel-bibliotekarz. Nauczyciel-bibliotekarz 

w szczególności: 

1) gromadzi i opracowuje zbiory; 

2) udostępnia zbiory uczniom i nauczycielom, informuje o nowych książkach  

w bibliotece; 

3) prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej; 

4) organizuje konkursy, wystawy oraz inne imprezy służące promocji czytelnictwa 

wśród uczniów; 

5) tworzy i upowszechnia wśród uczniów, rodziców i nauczycieli materiały infor-

macyjne promujące czytelnictwo i kulturę, dąży do wyrobienia wśród uczniów 

nawyku czytania i uczenia się; 

6) przedstawia Radzie Pedagogicznej informacje o stanie czytelnictwa w Szkole; 

7) współpracuje z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi. 

5. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami i samorządem uczniowskim, szczegól-

nie w zakresie: 

1) diagnozowania i zaspokajania potrzeb czytelniczych uczniów, w tym uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

2) pomocy w realizacji zadań edukacyjnych; 

3) stwarzania warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowa-

nia  

4) wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii in-

formacyjno - komunikacyjnych. 
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6. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami, szczególnie w zakresie: 

1) kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości 

o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów; 

2) przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, se-

lekcjonowania i wykorzystywania informacji; 

3) przygotowywania materiałów dydaktycznych i literatury do prowadzenia zajęć 

uczniami; 

4) przygotowywania i realizacji przedsięwzięć szkolnych z wykorzystaniem księ-

gozbioru biblioteki szkolnej. 

7. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami i radą rodziców, szczególnie w zakre-

sie: 

1) poradnictwa w zakresie doboru książek; 

2) pomocy w organizowaniu i prowadzeniu imprez i akcji na rzecz szkoły. 

8. Biblioteka szkolna współpracuje z instytucjami kultury, oświaty, wychowania, biblio-

tekami, szczególnie w zakresie: 

1) realizowania projektów oświatowych; 

2) planowania zakupów książek i innych zasobów bibliotecznych; 

3) wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo; 

4) współorganizowania imprez o charakterze szkolnym, międzyszkolnym. 

 

§ 23 

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

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

na czas pracy ich rodziców, organizację dowożenia lub dojazdu uczniów do Szkoły 

i inne okoliczności, które wymagają zapewnienie opieki tym uczniom w Szkole. 

3. Świetlica jest czynna od godziny 7:00 do godziny 15:00, z przerwami w czasie gdy 

wszystkie oddziały mają zajęcia edukacyjne.4 

4. Świetlica prowadzi zajęcia w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne. 

5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów 

w grupie nie może przekraczać 25. 

6. Praca świetlicy ma na celu: 

1) zapewnienie opieki uczniom zapisanym do świetlicy; 

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

3) zorganizowanie pomocy w odrabianiu lekcji i nauce; 
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4) zorganizowanie zajęć sprzyjających rekreacji fizycznej; 

5) rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień. 

7. Do zakresu zadań wychowawców świetlicy należy: 

1) opracowanie rocznego planu pracy świetlicy; 

2) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w świetlicy; 

3) pomoc w odrabianiu zadań domowych; 

4) rozwijanie zainteresowań uczniów. 

8. Do obowiązków ucznia przebywającego w świetlicy należy: 

1) kulturalne zachowywanie się na zajęciach świetlicowych; 

2) stosowanie się do poleceń wychowawcy świetlicy; 

3) przestrzeganie regulaminu świetlicy. 

9. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci w tym zasad przyprowa-

dzania i odbierania dzieci ze świetlicy, organizacji pracy świetlicy oraz zapisu dzieci 

na świetlicę znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem. 

 

§ 24 

1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Tarnowie oraz 

innymi placówkami wspierającymi pracę Szkoły celem: 

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielają-

cych uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole; 

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 

2. Osoba wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny. 

 

§ 25 

1. Rodzice ucznia są zobowiązani do: 

1) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia edukacyjne; 

2) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć 

edukacyjnych; 

3) pisemnego lub osobistego usprawiedliwienia nieobecności dziecka w szkole  

w terminie 7 dni od momentu powrotu.4 

4) powiadomienia wychowawcy lub pedagoga szkolnego o przyczynach nieobec-

ności dziecka w szkole powyżej dwóch tygodni z powodów niezależnych od 

dziecka lub rodzica np. pobyt w szpitalu, sanatorium itp.; 
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5) systematycznego kontaktu z wychowawcą i nauczycielami w czasie zebrań ro-

dzicielskich i dni otwartych, min. 3 razy w roku szkolnym; 

6) dbałości o wypełnianie przez dziecko obowiązków szkolnych; 

7) zapewnienia dziecku niezbędnych pomocy do realizacji obowiązku nauki; 

8) dostosowanie się do wewnątrzszkolnego prawa oświatowego; zapoznania się 

ze Statutem Szkoły i innymi dokumentami szkolnym dotyczącymi procesów dy-

daktyczno-wychowawczych do 30 września każdego roku szkolnego. 

9) stawiania się w szkole na zaproszenie wychowawcy lub Dyrektora, przypad-

kach niepożądanego zachowania się dziecka; 

10) aktywnego wspierania dziecka i nauczycieli w procesie nauczania; 

11) aktywnej i ścisłej współpracy ze szkołą w czasie planowania udzielania dziecku 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

12) zapewnieniu dziecku uczęszczającemu do pierwszego etapu edukacyjnego 

opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu; 

13) pisemnego powiadomienia nauczyciela o osobach mających prawo odbioru 

dziecka objętego pierwszym etapem edukacyjnym, ze szkoły; 

14) dbania o schludny wygląd dziecka. 

2. Rodzice ucznia mają prawo do: 

1) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, po-

stępów i przyczyn trudności w nauce; 

2) otrzymania od nauczycieli informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego 

kształcenia swych dzieci, również poprzez doradztwo ze strony Poradni Psy-

chologiczno-Pedagogicznej; 

3) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i nadzorującemu szkołę 

opinii na temat pracy Szkoły; 

4) uczestniczenia w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach, 

spotkaniach klasowych itp.; 

5) kontaktu z wychowawcami, nauczycielami oraz dyrekcją podczas organizowa-

nych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy 

wychowawcze, dydaktyczne i organizacyjne Szkoły; 

6) indywidualnych spotkań z wychowawcami, nauczycielami i dyrekcją po wcze-

śniejszych wspólnych ustaleniach; 

7) kontaktu telefonicznego, mailowego ze Szkołą; 

8) wyrażania swoich opinii o pracy Szkoły, nauczycieli, wychowawców i Dyrekcji; 
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9) decydowania o udziale dzieci w kołach zainteresowań, zajęć dodatkowych np. 

wychowanie do życia w rodzinie oraz lekcji religii, zgodnie z ich przekonaniami; 

10) współdecydowania o działalności Szkoły poprzez zrzeszanie się w Radzie Ro-

dziców, poprzez inicjowanie działań i przedsięwzięć mających na celu wzboga-

canie oferty szkoły i podnoszenie jakości pracy Szkoły; 

11) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi 

i opiekuńczymi Szkoły; 

12) uzyskiwania informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pe-

dagogiczną, a następnie uzyskania pisemnej informacji o ustalonych dla ucznia 

formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wy-

miarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 

13) wyrażenia zgody lub odmowy korzystania przez dziecko z proponowanej po-

mocy psychologiczno-pedagogicznej; 

14) dyskrecji i poszanowania prywatności w czasie omawiania i rozwiązywania pro-

blemów dziecka; 

15) do zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych na pisemną prośbę w wersji papierowej 

lub osobiście odbierając go ze Szkoły.4 

3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za celowo wyrządzone szkody 

przez ucznia. 

4. Rodzice ucznia wszystkie sprawy dotyczące ich dziecka z zakresu nauczania, wy-

chowania i profilaktyki mogą omawiać na terenie szkoły w terminach nie zakłóca-

jących nauczycielom realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęć opiekuń-

czych, w tym dyżurów pełnionych w czasie przerw zgodnie z harmonogramem lub 

w ramach doraźnych zastępstw. 

5. Rodzice ucznia wszystkie sprawy dotyczące ich dziecka z zakresu nauczania, wy-

chowania i profilaktyki powinni omawiać w następującej kolejności z: 

1) nauczycielem przedmiotu lub specjalistą prowadzącym zajęcia z uczniem; 

2) wychowawcą oddziału, do którego uczęszcza dziecko; 

3) pedagogiem; 

4) wicedyrektorem; 

5) Dyrektorem. 

6. Spotkania, porady i konsultacje dla rodziców mogą się odbywać w szczególności 

w formach: 

1) rozmów indywidualnych: osobistych i telefonicznych; 
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2) korespondencji listownej: tradycyjnej i elektronicznej; 

3) zebrań z rodzicami i dni otwartych w terminach ustalonych w kalendarzu pracy 

szkoły; 

4) szkoleń, warsztatów, konferencji prowadzonych w szkole lub poza szkołą przez 

nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa, innego specjalistę lub 

przedstawiciela instytucji działającej na rzecz uczniów i ich rodziców. 

7. Informacje o postępach ucznia w nauce są przekazywane rodzicom na bieżąco 

przez nauczycieli poprzez wpisywanie ocen bieżących na pracach pisemnych 

ucznia, do zeszytu ucznia, do dziennika lekcyjnego. 

8. Informacje o bieżącej frekwencji i zachowaniu ucznia są przekazywane rodzicom 

na ich prośbę lub z inicjatywy wychowawcy i nauczyciela. 

9. Inne, niż wymienione w ust. 7-8, informacje dotyczące ucznia są przekazywane 

rodzicom na ich prośbę lub z inicjatywy dyrektora, wychowawcy, nauczyciela, pe-

dagoga, psychologa, pielęgniarki szkolnej lub innego specjalisty prowadzącego za-

jęcia z uczniem. 

10. Informacje, o których mowa w ust. 7-9, są udzielane w formie: 

1) informacji ustnej przekazanej w bezpośredniej lub telefonicznej rozmowie  

z rodzicem dziecka; 

2) dostępu rodzica/prawnego opiekuna do dziennika elektronicznego;² 

3) informacji pisemnej przekazywanej przez wychowawcę podczas zebrania  

z rodzicami poświęconego analizie ocen bieżących w każdym półroczu 

11. Informacje o niedostatecznych ocenach rocznych i nagannej rocznej ocenie 

z zachowania są przekazywane rodzicom w formie informacji pisemnej na dwa 

tygodnie przed terminem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 

 

§ 26 

1. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakre-

sie działalności innowacyjnej. 

2. Decyzję o współdziałaniu Szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami 

podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii wszystkich organów Szkoły. 

3. Przed podjęciem decyzji o współdziałaniu należy: 

1) poznać zasady działania stowarzyszenia, jego statut itp.; 

2) uwzględnić zapotrzebowanie uczniów na daną działalność innowacyjną. 
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§ 27 

1. W Szkole funkcjonuje kuchnia i stołówka szkolna, w której dzieci mają możliwość 

spożycia jednego gorącego posiłku w ciągu dnia..4 

2. Korzystanie z posiłków jest odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

3. Warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor 

Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym oraz Radą Rodziców. 

4. Dla dzieci znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej istnieje możliwość całko-

witego lub częściowego refundowania opłat na posiłki przez opiekę społeczną. 

5. Uchylony1. 

6. Posiłki mogą być spożywane tylko w stołówce szkolnej.4 

7. W stołówce podczas posiłków mogą przebywać tylko uczniowie i pracownicy 

szkoły.4 

8. Harmonogram wydawania posiłków określa wicedyrektor.4 

 

§ 27 a4 

1. W sytuacjach wynikających z regulacji prawnych dyrektor szkoły zawiesza zajęcia 

i organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Zajęcia dla uczniów odbywają się według następujących zasad: 

1) lekcje i zajęcia dodatkowe są organizowane poprzez platformę Google Meet 

/Microsoft Teams,  

2) materiały do pracy dla uczniów oraz prace samodzielne uczniów przekazywane 

są poprzez platformę GoogleMeet/ Microsoft Teams, e-dziennik lub innymi ka-

nałami informacyjnymi po uzgodnieniu z rodzicami,  

3) uczniowie potwierdzają swoją obecność na zajęciach poprzez zgłaszanie się na 

wezwanie nauczyciela w trybie głosowym lub, jeśli to możliwe w trybie wideo 

oraz poprzez aktywności podejmowane podczas zajęć,  

4) zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć. 

3. Nauczyciele kierują się w szczególności następującymi zasadami: 

1) tematy należy wpisywać do dziennika elektronicznego zgodne z podstawą pro-

gramową i faktyczną realizacją; 

2) na każdych zajęciach należy sprawdzić obecność uczniów zaznaczając to w ru-

bryce KZ (kształcenie zdalne); 
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3) przygotowując tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w po-

szczególnych oddziałach uwzględniać w szczególności: 

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

b) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia, 

c) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia, 

d) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

4) Ocenianie uczniów odbywa się zgodnie z postanowieniami Statutu. 

4. Kształcenie na odległość może być realizowane z wykorzystaniem: 

1) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnio-

nej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem 

zpe.gov.pl,  

2) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego mini-

stra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jedno-

stek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stro-

nach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji 

egzaminacyjnych, 

3) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 

4) innych niż wymienione w lit. a-c materiałów wskazanych przez nauczyciela; 

5. Zasady bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach w odniesieniu do ustalo-

nych technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:  

1) uczniowie otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych 

platform, 

2) nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom, 

3) należy logować się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska, 

4) nie należy utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach, 

5) należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł, 

6. Zasady bezpiecznego uczestnictwa nauczycieli w zajęciach w odniesieniu do 

ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:  

1) nauczyciele otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywa-

nych platform, 

2) nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom, 

3) należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł, 
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4) materiały udostępniane uczniom muszą być sprawdzone przez nauczyciela 

pod kątem zawartości merytorycznej i bezpieczeństwa. 

Rozdział 5  

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 

 

§ 28 

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

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

odrębne przepisy. 

3. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i sta-

tutu. 

4. Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela opracowuje Dyrektor, na podstawie 

przepisów Prawa oświatowego oraz statutu Szkoły. 

 

§ 29 

1. Do zakresu zadań Wicedyrektora należy: 

1) zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności; 

2) pełnienie dyżuru kierowniczego w godzinach wyznaczonych przez dyrektora 

szkoły; 

3) realizacja zadań wynikających z planu pracy dydaktyczno-wychowawczej  

i opiekuńczej szkoły; 

4) monitorowanie realizacji zadań spoczywających na pracownikach, uczniach 

i rodzicach uczniów w celu zapewnienia właściwej organizacji pracy szkoły, 

bezpieczeństwa i porządku w budynku szkolnym; 

5) opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania; 

6) badanie stanu i przyczyn niepowodzeń szkolnych, drugoroczności i sprawności 

kształcenia; 

7) badanie losów absolwentów szkoły i na tej podstawie opracowywanie ocen po-

ziomu pracy dydaktycznej Szkoły; 

8) opracowanie tygodniowego planu zajęć dydaktycznych, przydziału sal na zaję-

cia dydaktyczno-wychowawcze oraz przydziału dyżurów podczas przerw mię-

dzylekcyjnych; 
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9) prowadzenie wspólnie z dyrektorem czynności związanych z organizacją egza-

minów zewnętrznych; 

10) kontrola realizacji obowiązku szkolnego; 

11) badanie stanu frekwencji uczniów na obowiązkowych zajęciach szkolnych 

i ustalanie przyczyn nieobecności; 

12) nadzór nad działalnością zespołów działających w Szkole; 

13) przygotowywanie projektów dokumentów szkolnych; 

14) opracowywanie planów pracy i sprawozdań z pracy Szkoły; 

15) kontrola prowadzenia dzienników, arkuszy ocen i innej dokumentacji przebiegu 

nauczania; 

16) organizacja zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli, prowadzenie ich 

dokumentacji oraz rozliczanie nauczycieli odbywających zastępstwa z ich pra-

widłowego odbycia i zapisu w dziennikach lekcyjnych; 

17) nadzór nad organizacją wycieczek i wyjść poza teren szkoły oraz dotyczącą ich 

dokumentacją; 

18) prowadzenie ewidencji godzin ponadwymiarowych; 

19) organizowanie pedagogizacji rodziców; 

20) organizowanie całokształtu pracy wychowawców klas, kontrola prowadzenia 

przez nich dokumentacji klasy; 

21) sprawowanie nadzoru nad pracą pedagoga i psychologa szkolnego oraz nad 

ich współpracą z wychowawcami klas; 

22) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją i służbami po-

rządkowi w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku na terenie 

szkoły i poza nim; 

23) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji; 

24) monitorowanie działalności samorządu uczniowskiego i organizacji uczniow-

skich działających wśród uczniów szkoły; 

25) czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, biblioteki 

szkolnej oraz sklepiku szkolnego; 

26) organizacja i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kół zainteresowań; 

27) organizowanie promocji Szkoły; 
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28) współdziała z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w zakresie przygotowania eg-

zaminów zewnętrznych. Wspomaga Dyrektora w organizacji egzaminów ze-

wnętrznych; 

29) współpraca przy rekrutacji do klas pierwszych; 

30) redagowanie strony BIP szkoły; 

31) przygotowywanie sprawozdań wewnętrznych i zewnętrznych z pracy Szkoły; 

32) wykonywanie innych zadań i prac zleconych przez Dyrektora. 

2. Wicedyrektor odpowiada za: 

1) podczas nieobecności w pracy Dyrektora – za całokształt pracy Szkoły; 

2) przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych; 

3) funkcjonowanie szkoły w czasie pełnienia dyżuru; 

4) przed Dyrektorem – za prawidłową i terminową realizację powierzonych zadań, 

w szczególności za: 

a) dyscyplinę i porządek na terenie szkoły, zapewniający bezpieczeństwo ucz-

niom i pracownikom, m.in. terminowe rozpoczynanie i kończenie lekcji, so-

lidne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych, 

b) prawidłowe i terminowe organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczy-

cieli, 

c) pełną realizację zadań wychowawczo-opiekuńczych przez wychowawców, 

d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, 

5) Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie. 

3. Uchylony2 

4. Uchylony2 

 

§ 30 

1. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską 

i ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, poszanowanie godności ucznia oraz 

dawanie dobrego przykładu życia. 

2. 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; 
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3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

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

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w atmosferze wolności sumienia i sza-

cunku dla każdego człowieka; 

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

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

i światopoglądów; 

6) podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową; 

7) w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierować 

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

szanowaniem godności osobistej ucznia; 

8) uwzględniać w procesie dydaktycznym indywidualnych potrzeb i możliwości 

uczniów; 

9) dbać o jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej; 

10) dbać o dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami; 

11) oceniać osiągnięcia edukacyjne i zachowania uczniów; 

12) dbać o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowa-

nych w szkole i poza nią oraz pełnionych dyżurów. 

3. Do zakresu zadań nauczyciela należy: 

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

szym poziomie merytorycznym, dydaktycznym i metodycznym; 

2) przedstawianie Dyrektorowi programu nauczania do prowadzonych przez sie-

bie zajęć edukacyjnych; 

3) sporządzanie rozkładu materiału do realizowanego programu nauczania; 

4) przestrzeganie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, w tym obiek-

tywne, systematyczne i bezstronne ocenianie uczniów; 

5) dostosowywanie wymagań edukacyjnych wynikających z orzeczeń lub opinii 

poradni psychologiczno – pedagogicznej; 

6) dbanie o poprawność językową uczniów; 

7) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie; 

8) egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pracowniach; 

9) kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach; 

10) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem; 

11) aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej; 



41 | S t r o n a  

12) udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty; 

13) bieżące zapoznawanie się z opiniami, orzeczeniami i innymi dokumentami do-

tyczącymi pracy z uczniem; 

14) współdziałanie z innymi nauczycielami w ramach oddziaływań dydaktycznych, 

opiekuńczych i wychowawczych; 

15) rzetelne sprawowanie opieki nad uczniami w czasie zajęć organizowanych 

przez Szkołę; 

16) przestrzeganie ustaleń wewnętrznych dotyczących praw i obowiązków ucznia; 

17) zawiadomienie ucznia w odpowiednim terminie o ocenach śródrocznych  

i rocznych. 

4. Zadania nauczyciela w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pe-

dagogicznej określa § 5 ust. 11. 

5. Nauczyciel odpowiada za: 

1) poprawność realizacji przyjętego programu nauczania; 

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

3) bezpieczeństwo powierzonych uczniów jego opiece; 

4) powierzone jego opiece mienie szkolne; 

5) poprawność realizacji planów powierzonych organizacji uczniowskich; 

6) dobór odpowiednich metod i form nauczania. 

6. Nauczyciel ma prawo do: 

1) swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, w realizacji pro-

gramu nauczania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez 

współczesne nauki pedagogiczne oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do 

użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych; 

2) pierwszeństwa uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego 

na najwyższym poziomie; 

3) poszanowania godności własnej; 

4) wyposażenia stanowiska pracy, umożliwiającego mu realizację dydaktyczno – 

wychowawczego programu nauczania; 

5) wynagrodzenia zasadniczego zgodnego z poziomem wykształcenia i posiada-

nym stopniem awansu zawodowego; 

6) urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym odrębnymi przepisami. 
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§ 31 

1. W Szkole zatrudnia się pedagoga i logopedę, pedagoga specjalnego, psychologa, 

terapeutę pedagogicznego.4 

2. Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy4: 

1) prowadzenie badań działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofi-

zycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zaintereso-

wań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudno-

ści w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funk-

cjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania pro-

blemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne 

i pełne uczestnictwo w życiu Szkoły; 

3) udzielanie 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 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 i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, pre-

dyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ogra-

niczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu 

Szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Do zadań pedagoga szkolnego, oprócz zadań wymienionych w ust. 2, należy: 

1) udzielanie porad i konsultacji; 
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2) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej; 

3) koordynowanie pracami Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 

w szkole we współpracy z nauczycielami; 

4) organizacja lub współorganizacja z Dyrektorem szkoleń dla nauczycieli i rodzi-

ców, mających na celu pedagogizacją w ramach spójnej linii wychowawczej 

5) prowadzenie zajęć specjalistycznych; 

6) prowadzenie konkursów profilaktycznych, współorganizacja warsztatów profi-

laktycznych prowadzonych przez przedstawicieli instytucji wspierających 

szkołę. 

4. Do zadań logopedy szkolnego należy: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych 

w celu ustalenia stanu mowy uczniów oraz poziomu rozwoju językowego 

uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla rodziców i nau-

czycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zabu-

rzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zabu-

rzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, pre-

dyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ogra-

niczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu 

Szkoły; 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Do zadań pedagoga specjalnego należy:4  

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi 

specjalistami, rodzicami oraz uczniami w: 

a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapew-

nienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz do-

stępności, o której mowa w ustawie (Dz.U. z 2020 poz. 1062 oraz z 2022 r. 

poz. 975 i 1079), 
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b) prowadzeniu działań i badań diagnostycznych związanych z rozpoznawa-

niem  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,  

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyj-

nych lub  trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających  funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego 

i środków  dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informa-

cyjno- komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby 

rozwojowe  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; 

2) współpraca z zespołem nauczycieli i specjalistów w zakresie opracowywania  

i realizacji indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego ucznia po-

siadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnie-

nia mu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjali-

stów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowo-

dzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier  

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo  

w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy  

z uczniem, 

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojo-

wych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb 

uczniów; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom 

uczniów i nauczycielom; 

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, takimi jak: 

a) rodzicami uczniów, 
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b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjali-

stycznymi, 

c)  placówkami doskonalenia nauczycieli, 

d) innymi szkołami i placówkami, 

e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działa-

jącymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

6) przedstawienie Radzie Pedagogicznej propozycji dotyczących doskonalenia 

zawodowego nauczycieli szkoły w zakresie zadań określonych w pkt 1 – 5. 

6. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:4  

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznania 

trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych; 

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo 

w życiu szkoły; 

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakte-

rze terapeutycznym; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edu-

kacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów. 

5) Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu 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, w 

tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

 

§ 32 

1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nau-

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

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opie-

kuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danym oddziale: 
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1) z własnej inicjatywy w oparciu o wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicz-

nego lub 

2) w przypadku rezygnacji nauczyciela z pełnienia zadań wychowawcy lub 

3) na wniosek rodziców danego oddziału. 

4. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły. 

5. Do zakresu zadań wychowawcy należy: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) realizowanie zadań związanych z ocenianiem zachowania ucznia; 

4) właściwe prowadzenie dziennika lekcyjnego i innej dokumentacji dotyczącej po-

wierzonego oddziału; 

5) utrzymania kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie 

ich o postępach ucznia, włączanie ich w życie szkoły i realizację programu wy-

chowawczego-profilaktycznego; 

6) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i ko-

ordynowanie działań dydaktyczno - wychowawczych; 

7) otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wycho-

wanka; 

8) ukazywanie odpowiedniej postawy życiowej wynikającej z faktu bycia członkiem 

wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu; 

9) organizowanie życia wspólnotowego powierzonego oddziału; 

10) kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy uczniami, opieranie ich na życz-

liwości, tolerancji i poszanowaniu godności drugiego człowieka. 

6. Wychowawca ustala spójne z programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły 

treści i formy zajęć tematycznych godzin przeznaczonych do dyspozycji wycho-

wawcy. 

7. W trudnych sytuacjach opiekuńczo – wychowawczych wychowawca może korzy-

stać z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i statut szkoły. 

8. Zadania wychowawcy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicz-

nej określa § 5 ust. 12. 

 

 

 



47 | S t r o n a  

§ 33 

1. W Szkole zatrudnia się: 

1) sekretarkę szkoły; 

2) intendenta; 

3) kucharkę i pomoc kuchenną; 

4) sprzątaczki; 

5) woźnego; 

6) konserwatora; 

7) pomoc administracyjną.4 

2. Nawiązanie i rozwiązywania stosunku pracy z osobami zatrudnionymi na stanowi-

skach wymienionych w ust. 1, dokonuje Dyrektor na podstawie Kodeksu Pracy. 

3. Do zakresu zadań sekretarki i pomocy administracyjnej Szkoły należy:4 

1) rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących; 

2) prowadzenie dokumentacji uczniów, wystawianie legitymacji szkolnej; 

3) prowadzenie archiwum wszelkiej dokumentacji szkoły; 

4) prowadzenie dokumentacji kadrowej; 

5) dokonywanie zakupów na zlecenie Dyrektora; 

6) dbałość o stanowisko pracy; 

7) odpowiedzialność materialna i służbowa za powierzone pieniądze, druki ści-

słego zarachowania, sprzęt i urządzenia techniczne. 

4. Do zakresu zadań intendenta należy: 

1) przyjmowanie odpłatności od rodziców na kwitariuszu przychodowo-ewidencyj-

nym opłat; 

2) planowanie i realizacja systematycznego zaopatrzenia placówki w artykuły żyw-

nościowe oraz inne artykuły według potrzeb; 

3) planowanie i układanie jadłospisów w porozumieniu z kucharką, zgodnie  

z obowiązującymi normami i kalorycznością, wywieszanie ich dla rodziców; 

4) planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożyw-

czych, wpisywanie ich codziennie do dziennika żywieniowego; 

5) sporządzanie rozliczeń miesięcznych; 

6) przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artyku-

łów znajdujących się w magazynie, właściwe przechowywanie ich i zabezpie-

czanie przed zniszczeniem; 
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7) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem i porcjo-

waniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produk-

tami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do 

przygotowanych posiłków zgodnie z przeznaczeniem); 

8) dbałość o powierzone mienie i środki pieniężne, 

9) prawidłowy przebieg procesu żywienia w placówce. 

5. Do zakresu zadań kucharki i pomocy kuchennej należy: 

1) przestrzeganie zasad BHP oraz właściwe wykorzystanie sprzętu kuchennego; 

2) uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywaniu według niego po-

siłków; 

3) sporządza posiłków zgodnie z wymogami racjonalnego żywienia 

4) dbałość o najwyższą jakość, smak i estetykę wydawanych posiłków, 

5) dbałość o zgodność kaloryczną przygotowywanych posiłków z ich zaplanowaną 

wartością, 

6) wydawanie posiłków o wyznaczonych godzinach; 

7) pobieranie produktów spożywczych w ilościach przewidzianych recepturą; 

8) dbałość o utrzymanie porządku i przestrzegania higieny osobistej; 

9) dbałość o czystość pomieszczeń kuchennych, utrzymywanie we właściwym sta-

nie powierzonego sprzętu kuchennego; 

10) stosowanie norm i zasad zawartych w księgach HACCP; 

11) przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zalece-

niami Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej; 

12) utrzymanie wzorowej czystości w kuchni, jadalni, pomieszczeniach przyległych 

oraz sprzętów i naczyń kuchennych oraz odzieży ochronnej. 

6. Do zakresu zadań sprzątaczki należy: 

1) dokładne ścieranie kurzu; 

2) dokładne mycie okien min. dwa razy do roku; 

3) systematyczne zmywanie korytarzy szkolnych; 

4) podlewanie kwiatów; 

5) codzienne mycie podłóg, usuwanie brudu; 

6) szorowanie wszystkich urządzeń w sanitariatach; 

7) przygotowanie pomieszczeń do remontów; 

8) wygaszanie niepotrzebnych świateł; 

9) pilnowanie porządku na korytarzach; 
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10) zgłaszanie wszystkich uszkodzeń instalacji. 

7. Do zakresu zadań woźnego należy: 

1) otwieranie szkoły o godzinach ustalonych przez Dyrektora; 

2) nadzorowanie ruchu uczniów w wejściu do szkoły; 

3) udostępnianie szatni uczniom; 

4) wietrzenie korytarzy w czasie przerwy; 

5) wypraszanie z terenu szkoły osób niepowołanych. 

8. Do zakresu zadań konserwatora należy: 

1) prowadzenie drobnych prac naprawczych i remontowych; 

2) koszenie trawników; 

3) utrzymanie porządku i czystości na terenie wokół szkoły; 

4) zapewnienie drożności wejścia do szkoły w sezonie zimowym; 

5) pomoc w pracach porządkowych pracownikom sprzątającym na terenie szkoły; 

6) systematyczne sprawdzanie małej architektury i urządzeń na boiskach szkol-

nych. 

9. Szczegółowy przydział zadań opracowuje Dyrektor. 

10. Do zakresu zadań pracowników wymienionych w ust. 3 – 8 w zakresie zadań zwią-

zanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych 

przez Szkołę należy: 

1) przestrzeganie zarządzeń Dyrektora dotyczących spraw organizacyjno-porząd-

kowych; 

2) rzetelne wykonywanie zadań, które mają wpływ na bezpieczeństwo uczniów. 

 

§ 34 

1. Szkoła zapewnia warunki zapewniające bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć 

organizowanych przez Szkołę poprzez: 

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

uczniów; 

2) używanie sprawnych środków dydaktycznych i pomocy naukowych; 

3) zabezpieczony i sprawny sprzęt i wyposażenie w szczególności w sali gimna-

stycznej, boiska szkolnego oraz pracowni; 

4) opracowane regulaminy korzystania z pracowni z określeniem warunków bez-

pieczeństwa; 

5) opracowanie „Regulaminu organizacji wycieczek i turystyki w Szkole”; 
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6) organizację dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych; 

7) oznakowanie dróg ewakuacyjnych; 

8) wyposażenie Szkoły w apteczki pierwszej pomocy. 

2. Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom nauczyciele i wycho-

wawcy realizują w niżej określonych sposobach i formach: 

1) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć lekcyjnych; 

2) rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych; 

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

czas przerwy międzylekcyjnej; 

4) niepozostawianie uczniów bez opieki podczas prowadzonych przez siebie za-

jęć; 

5) kontrolowanie obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności uczniów na 

zajęciach; 

6) rzetelne nadzorowanie uczniów przy dowozach. 

3. W zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych 

przez Szkołę inni pracownicy są obowiązani do: 

1) zwracania uwagi uczniom na niewłaściwe ich zdaniem zachowanie; 

2) niewpuszczania uczniów do kuchni, kotłowni oraz innych pomieszczeń, w któ-

rych uczniowie mogliby być narażeni na niebezpieczeństwo; 

3) zabezpieczenia sprzętu gospodarczego; 

4) monitorowania stanu sanitariatów, stanu małej architektury i wyposażenie 

obiektów sportowo – rekreacyjnych. 

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

Dyrektora. 

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników, w szkole działa sys-

tem monitoringu wizyjnego, którego zasady funkcjonowania określają odrębne 

przepisy.4 

 

§ 35 

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

i VIII w celu wspomagania uczniów przy podejmowaniu decyzji edukacyjnych  

i zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nau-

czyciele i specjaliści. Podstawę do organizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego 
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stanowią treści programowe, warunki i sposób realizacji określony odrębnymi prze-

pisami, z zastrzeżeniem ust. 6. 

1a) Doradztwo zawodowe realizowane jest w oparciu o wewnątrzszkolny system 

doradztwa zawodowego.4 

1b) Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje uczniów wszyst-

kich etapów edukacyjnych.4 

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

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

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Szkoła w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego współdziała z: 

1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 

2) poradniami specjalistycznymi; 

3) pracodawcami; 

4) szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. 

4. Organizacja zadań Szkoły na rzecz doradztwa zawodowego uwzględnia w nim 

udział rodziców uczniów. 

5. Szkoła corocznie, nie później niż do 15 września, opracowuje na dany rok szkolny 

program działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w którym 

uwzględnia udział przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej, specja-

listycznych i innych współpracujących ze Szkołą. 

6. Uchylony 4   

7. Do zadań nauczyciela realizującego zadania doradcy zawodowego należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje eduka-

cyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenia, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodo-

wych właściwych dla uczniów klas VII i VIII; 

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

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę; 

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 i innych specjalistów w udzielaniu po-

mocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie orientacji zawodowej; 

7) współpraca z rodzicami uczniów i instytucjami pomocowymi w ramach edukacji 

prozawodowej uczniów klas VII i VIII; 
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8) wzbogacanie i poszerzanie warsztatu pracy doradcy zawodowego; 

9) organizowanie spotkań i warsztatów dla uczniów i rodziców prowadzonych 

przez przedstawicieli szkół i instytucji wspierających; 

10) organizowanie spotkań z przedstawicielami zawodów. 

8. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są: 

1) na godzinach z wychowawcą; 

2) w czasie zajęć edukacyjnych, jeżeli przewiduje to program nauczania; 

3) podczas spotkań z przedstawicielami pracodawców, powiatowych urzędów 

pracy; 

4) podczas spotkań z przedstawicielami szkół zawodowych. 

9. Szkoła stwarza możliwości udziału uczniów: 

1) w dniach otwartych szkół zawodowych; 

2) w targach edukacyjnych; 

3) w innych formach promujących kształcenie zawodowe i naukę zawodu. 

10. Ponadto Szkoła: 

1) upowszechnia informator o szkołach ponadpodstawowych1; 

2) gromadzi informacje dotyczące zawodów w formie folderów, ulotek; 

3) tworzy bazy o szkołach z wykorzystaniem Internetu. 

11. W oparciu o wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego opracowuje się na 

każdy rok szkolny program realizacji doradztwa zawodowego.4 

 

§ 36 

1. W Szkole tworzone są zespoły nauczycieli do realizacji zadań Szkoły określonych 

w statucie. W Szkole funkcjonują: 

1) zespół wychowawców oddziałów klas IV – VIII; 

2) zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej; 

3) zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych; 

4) zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych; 

5) zespół nauczycieli języków obcych1; 

6) zespół nauczycieli wychowania fizycznego, sportu i bezpieczeństwa1. 

2. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1 powołuje Dyrektor. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek 

tego zespołu. Dyrektor, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć 
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do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjali-

stów i pracowników Szkoły. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby 

niebędące pracownikami Szkoły. 

4. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsu-

mowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym 

zebrania Rady Pedagogicznej. 

Rozdział 6  

Szczegółowe warunki i sposób oceniania  

wewnątrzszkolnego 

 

§ 37 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczy-

cieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów na-

uczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole Podstawowej 

programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nau-

czycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w § 58. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oce-

niania wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowa-

niu oraz o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji 

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 
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3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach 

w nauce i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydak-

tyczno-wychowawczej. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzy-

mania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyj-

nych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązko-

wych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfika-

cyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 44k ust. 

2 ustawy o systemie oświaty, a także w art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 

ust. 3 i 4 Prawa oświatowego; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych za-

jęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia. 

6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów a wycho-

wawca ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszcze-

gólnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,  

z zastrzeżeniem ust. 8; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasy-

fikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 
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7. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich ro-

dziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasy-

fikacyjnej zachowania. 

8. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 6 pkt 1, nauczyciel jest obowiązany 

dostosować do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwo-

ści psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie 

tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie eduka-

cyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 Prawa oświatowego 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podsta-

wie tego orzeczenia; 

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

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię po-

radni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazu-

jącą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który objęty 

jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole – na podstawie rozpozna-

nia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli  

i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 

1 pkt 5 prawa oświatowego; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 

przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycz-

nego – na podstawie tej opinii. 

 

§ 38 

1. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zaję-

ciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

w tej opinii. 
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2. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, 

na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wy-

danej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemoż-

liwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji prze-

biegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwol-

niona”. 

4. Dyrektor na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia 

tego ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwalnia do końca da-

nego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, 

z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrze-

bie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

z której wynika potrzeba zwolnienia tego ucznia z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może na-

stąpić na podstawie tego orzeczenia. 

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

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

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

przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie 

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

fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

8. Uchylony1. 

9. Uchylony1. 

 

§ 39 

1. Uczeń w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne; 



57 | S t r o n a  

b) końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej. W szczególnie uzasadnio-

nych przypadkach nauczyciel może uzasadnić ocenę w formie pisemnej. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia, o których mowa w § 48 ust. 2 pkt 3 

– 5 są udostępniane do wglądu uczniowi i jego rodzicom. 

5. Uczeń otrzymuje do wglądu sprawdzone i ocenione prace pisemne podczas oma-

wiania wyników tych prac. 

6. Rodzice mogą otrzymać do wglądu prace, o których mowa w ust. 4 w szkole pod-

czas zebrań, a także w umówionym terminie z nauczycielem lub wychowawcą. Do-

puszcza się możliwość sfotografowania pracy pisemnej ucznia. 

7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności w wyniku wnie-

sionych zastrzeżeń jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom na tere-

nie Szkoły w obecności pracownika Szkoły. Na udostępnionej dokumentacji wpi-

suje się datę i adnotację o zapoznaniu się z udostępnioną dokumentacją. 

 

§ 40 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy: 

1) I okres rozpoczyna się pierwszego powszedniego dnia września i trwa do ostat-

niego dnia przed rozpoczęciem ferii zimowych, nie później jednak niż do ostat-

niego piątku stycznia; 

2) II okres rozpoczyna się poniedziałek po ostatnim piątku stycznia, a jeżeli dzień 

ten wypada w ferie to w pierwszy powszedni dzień po feriach zimowych i trwa 

do końca zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 

§ 41 

1. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyj-

nych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych 

ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  
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z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zacho-

wania. 

4. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem 

I okresu. 

5. Klasyfikację roczną przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem zajęć dy-

daktyczno - wychowawczych w Szkole. 

6. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie progra-

mowo najwyższej, oraz 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakoń-

czyła się w klasach programowo niższych, oraz 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo naj-

wyższej. 

7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 

8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfika-

cyjną zachowania. 

9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

10. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu 

na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

 

§ 42 

1. Nauczyciele danych zajęć edukacyjnych najwcześniej na 10 dni4 przed terminem 

zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej informują uczniów ustnie o ustalo-

nych przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

oraz zapisują tę ocenę w dzienniku elektronicznym.² Dodatkowo wychowawca 

przesyła rodzicom za pomocą e-dziennika wiadomość o wpisaniu przewidywanych 

ocen klasyfikacyjnych.3 

2. Wychowawcy klas najwcześniej na 10 dni4 przed terminem zebrania klasyfikacyj-

nego Rady Pedagogicznej informują uczniów o ustalonych przewidywanych rocz-

nych ocenach klasyfikacyjnych zachowania oraz zapisują tę ocenę w dzienniku 

elektronicznym. 3 
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2a) Tydzień przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele w formie ustnej zobowiązani są poinformować ucznia oraz przez e-

dziennik  jego rodziców o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych.4 

3. O przewidywanej rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyj-

nych oraz rocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń i jego rodzice 

są informowani pisemnie na 2 tygodnie przed terminem zebrania klasyfikacyjnego 

Rady Pedagogicznej.  

4. Uchylony3 

5. Uchylony3 

6. Informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć eduka-

cyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania mogą być także przekazane 

w trakcie zebrania rodziców danego oddziału lub indywidualnych spotkań z wycho-

wawcą. 

 

§ 43 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczy-

ciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne w oparciu o Statut i Przedmio-

towe Zasady Oceniania.² 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca po za-

sięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

3. Na 10 dni przed rocznym, a na 7 dni  przed śródrocznym4 zebraniem klasyfikacyj-

nym Rady Pedagogicznej: 

1) nauczyciele ustalają uczniom przewidywane śródroczne i roczne oceny klasyfi-

kacyjne z danych zajęć edukacyjnych. 

2) wychowawca ustala przewidywaną śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania – po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz 

ocenianego ucznia. 

4. Przewidywane śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i za-

chowania nauczyciele i wychowawca wpisują do dziennika elektronicznego.4  

5. Oceny, o których mowa w ust. 3 pkt. 1, wpisuje się cyfrowo w skali wymienionej 

w § 44 ust. 1. 

6. Oceny, o których mowa w ust. 3 pkt 2, wpisuje się skrótem w skali wymienionej w § 

45 ust. 2. 

7. Oceny ustalone zgodnie z ust. 1 – 3 są ostateczne, z zastrzeżeniem § 53 i § 54. 
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8. Ostateczne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i za-

chowania ustalane są na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedago-

gicznej.² 

 

§ 44 

1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, oceny końcowe z zajęć 

edukacyjnych w klasach IV-VIII ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6 (cel); 

2) stopień bardzo dobry – 5 (bdb); 

3) stopień dobry – 4 (db); 

4) stopień dostateczny – 3 (dst); 

5) stopień dopuszczający – 2 (dop); 

6) stopień niedostateczny – 1 (ndst). 

2. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia: + 

(plus), poza stopniem celującym, lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym.² 

3. Ocenami pozytywnymi są oceny wymienione w ust. 1 pkt 1 – 5. 

4. Oceny bieżące w dzienniku lekcyjnym zapisywane są cyfrą.3 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne w dzienniku lekcyjnym i w arkuszach 

ocen wpisuje się w pełnym brzmieniu.3 

6. Oceny, o których mowa w ust. 1 ustalają nauczyciele danych zajęć edukacyjnych. 

7. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala się  

w oparciu o oceny bieżące, za wiedzę i umiejętności. 

8. Uchylony4  

9. Pisemne sprawdziany, testy, prace klasowe oceniane są według ustalonej dla 

wszystkich zajęć edukacyjnych procentowej skali ocen:4  

1) Ocena celująca 100% 

2) Ocena bardzo dobra 91% - 99% 

3) Ocena dobra 75% - 90% 

4) Ocena dostateczna 51% - 74% 

5) Ocena dopuszczająca 31% - 50% 

6) Ocena niedostateczna 0% - 30%  
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§45 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. W klasach IV – VIII śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zacho-

wania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe – wz; 

2) bardzo dobre – bdb; 

3) dobre – db; 

4) poprawne – pop; 

5) nieodpowiednie – ndp; 

6) naganne – ng. 

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca po                        

analizie uwag i zachowania ucznia oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.³ 

4. Wszelkie uwagi dotyczące zachowania ucznia wychowawca i nauczyciele zapi-

sują w dzienniku elektronicznym.³ 

5. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest osta-

teczna z zastrzeżeniem § 54. 

6. Kryteria oceny zachowania:³ 

Zachowanie wzorowe: 

Otrzymuje uczeń, który wzorowo spełnia wszystkie zadania szkolne, jest pozytywnym 

wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i poza nią. Spełnia następujące 

kryteria: 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

2. Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych godzin i spóźnień. 

3. Zawsze przestrzega regulaminów obowiązujących w szkole: posiadanie 

telefonu, zmiana obuwia, makijaż, ubiór, strój galowy itp. 
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4. Zawsze wypełnia obowiązki dyżurnego. 

5. Odrabia zadania domowe. 

6. Wypełnia polecenia nauczyciela.  

7. Nie ma w zakresie wywiązywania się z obowiązków ucznia żadnej uwagi 

negatywnej. 

 

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

1. Uczeń pracuje na rzecz szkoły i środowiska: organizacje, wolontariat, OSP, 

schola, lektorzy, surówce wtórne itp. 

2. Bierze udział w zajęciach dodatkowych - dydaktycznych organizowanych przez 

szkołę i poza nią – minimum 5 wpisów. 

3. Nie zakłóca zajęć lekcyjnych w szkole i on-line oraz przestrzega zasad 

ustalonych przez szkołę w ramach kształcenia na odległość – brak uwag 

negatywnych w tym zakresie. 

4. Pomaga innym w nauce. 

 

Dbałość o honor i tradycje szkoły: 

1. Uczeń bierze udział w konkursach, turniejach, zawodach szkolnych 

i pozaszkolnych, akademiach szkolnych i środowiskowych - minimum 3 wpisy. 

2. Okazuje szacunek do symboli narodowych, szkolnych. 

3. Uczestniczy w organizowanych przez szkołę działaniach integracyjnych 

i towarzyskich. 

4. Zna postać patrona szkoły. 

5. Bierze udział w działalności SU. 

 

Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

1. Uczeń nie ma uwag negatywnych odnośnie używania wulgaryzmów, przezywa-

nia, w szkole poza nią oraz na portalach społecznościowych. 

 

Dbałość o bezpieczeństwo własne i zdrowie innych osób: 

1. Uczeń nie opuszcza terenu szkoły bez pozwolenia. 

2. Używa kamizelki odblaskowej w czasie jazdy rowerem, motorowerem, na 

rolkach w czasie wolnym. 

3. Stosuje przepisy ruchu drogowego. 
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4. Posiada uprawnienia do jazdy rowerem czy motorowerem na drogach 

publicznych. 

5. Nie ulega nałogom. 

6. Ubiera się stosownie do pory roku. 

 

Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

1. Uczeń nigdy nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć (stacjonarnych, online). 

2. Szanuje mienie publiczne i prywatne. 

3. Zawsze przestrzega zasad zajęć lekcyjnych ustalonych przez szkołę. 

4. Nie udostępnia kodów i haseł do lekcji prowadzonych on-line. 

5. Uczeń zawsze wykazuje się kulturą osobistą w szkole i poza nią, np.  

w autobusie, podczas wycieczek. 

 

Okazywanie szacunku innym osobom: 

1. Uczeń zawsze pozdrawia nauczycieli i pracowników szkoły, także poza szkołą,. 

2. Wywiązuje się z zadań, próśb, poleceń zleconych przez nauczycieli. 

3. Dba o ton i formę swoich wypowiedzi, reaguje na uwagi. 

4. Nie wykazuje postaw rasistowskich. 

 

Ocenę bardzo dobrą: 

Otrzymuje uczeń, który spełnia bez zarzutu wymagania zawarte w treści oceny i wy-

różnia się w realizacji niektórych jej elementów. Spełnia następujące kryteria: 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

Uczeń ma wszystkie godziny usprawiedliwione, ale może mieć 2 spóźnienia, może 

być także 1 uwaga negatywna w zakresie przestrzegania obowiązujących w szkole 

regulaminów czy wypełniania obowiązków dyżurnego. 

 

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

1. Uczeń pracuje na rzecz szkoły i środowiska: organizacje, wolontariat, OSP, Schola, 

lektorzy, surówce wtórne itp. 

2. Bierze udział w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę i poza nią – 

3- 4 wpisy. 

3. Nie zakłóca zajęć lekcyjnych w szkole i on-line oraz przestrzega zasad ustalonych 

przez szkołę w ramach kształcenia na odległość – dopuszcza się 1 uwagę 
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negatywną 

 

Dbałość o honor i tradycje szkoły: 

1. Uczeń bierze udział w konkursach, turniejach, zawodach szkolnych i akademiach 

szkolnych – minimum 5 wpisów. 

2. Okazuje szacunek do symboli narodowych, szkolnych. 

3. Uczestniczy w organizowanych przez szkołę działaniach integracyjnych. 

 

Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

Uczeń może mieć 1 uwagę negatywną związaną z niewłaściwym słownictwem 

w szkole, poza nią lub na portalach społecznościowych. 

 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

Uczeń może mieć 1 uwagę negatywną w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie 

własne oraz innych osób z wyłączeniem bójek, używek, przestrzegania zasad ruchu 

drogowego. 

 

Godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią: 

1. Uczeń nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć stacjonarnych lub online - dopuszcza 

się 1 uwagę negatywną. 

2. Szanuje mienie publiczne i prywatne. 

3. Przestrzega zasad zajęć lekcyjnych ustalonych przez szkołę. 

4. Nie udostępnia kodów i haseł do lekcji prowadzonych on-line. 

5. Uczeń zawsze wykazuje się kulturą osobistą w szkole i poza nią, np. w autobusie, 

podczas wycieczek. 

 

Okazywanie szacunku innym osobom: 

Uczeń może mieć jedną uwagę negatywną w tym zakresie. 

 

Ocenę dobrą: 

Otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w treści oceny. Spełnia na-

stępujące kryteria: 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

Uczeń może mieć do 10 godzin nieusprawiedliwionych (lub usprawiedliwienie 
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dostarczone po terminie) i 2 spóźnienia oraz 2-3 uwagi negatywne w zakresie 

przestrzegania regulaminów obowiązujących w szkole. 

 

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

1. Uczeń pracuje na rzecz szkoły i środowiska: organizacje, wolontariat, OSP, Schola, 

lektorzy, surówce wtórne itp. 

2. Bierze udział w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę i poza nią – 

1-2 wpisy.  

3. Nie zakłóca zajęć lekcyjnych w szkole i on-line oraz przestrzega zasad ustalonych 

przez szkołę w ramach kształcenia na odległość – uczeń może mieć 2 uwagi 

negatywne w tym zakresie. 

 

Dbałość o honor i tradycje szkoły: 

1. Uczeń bierze udział w konkursach, turniejach, zawodach szkolnych i akademiach 

szkolnych – do 5 wpisów. 

2. Okazuje szacunek do symboli narodowych, szkolnych,. 

3. Uczestniczy w organizowanych przez szkołę działaniach integracyjnych 

i towarzyskich,  

4. Zna postać patrona szkoły. 

 

Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

Uczeń może mieć 2 uwagi negatywne związane z używaniem wulgaryzmów, 

przezywaniem w szkole, poza nią lub na portalach społecznościowych 

 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

Uczeń może mieć 2 uwagi negatywne w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie 

własne oraz innych osób z wyłączeniem bójek, używek, przestrzegania zasad ruchu 

drogowego 

 

Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

1. Uczeń nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć stacjonarnych lub online - dopuszcza 

się 2-3 uwagi negatywne. 

2. Szanuje mienie publiczne i prywatne. 

3. Przestrzega zasad zajęć lekcyjnych ustalonych przez szkołę. 
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4. Nie udostępnia kodów i haseł do lekcji prowadzonych on-line. 

 

Okazywanie szacunku innym osobom: 

Uczeń może mieć 2 uwagi negatywne w tym zakresie. 

 

Ocenę poprawną: 

Otrzymuje uczeń, który przeważnie spełnia wymagania zawarte w treści oceny bez 

większych zarzutów, a występujące uchybienia nie są rażące i zastosowane środki 

zaradcze przynoszą oczekiwane efekty. Spełnia następujące kryteria: 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

Uczeń może mieć do 20 godzin nieusprawiedliwionych (lub usprawiedliwienie 

przyniesione po terminie) i 3-5 spóźnień oraz 4-5 uwag negatywnych w zakresie 

przestrzegania regulaminów obowiązujących w szkole. 

 

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:: 

1. Nie wykazuje się pracą na rzecz szkoły i środowiska.  

2. Nie zakłóca zajęć lekcyjnych w szkole i on-line oraz przestrzega zasad ustalonych 

przez szkołę w ramach kształcenia na odległość – uczeń może mieć 3 uwagi 

negatywne w tym zakresie. 

 

Dbałość o honor i tradycje szkoły: 

1. Uczeń bierze udział w konkursach, turniejach, zawodach szkolnych i akademiach 

szkolnych – 1 wpis.  

2. Okazuje szacunek do symboli narodowych, szkolnych. 

 

Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

Uczeń może mieć 3 uwagi negatywne związane z używaniem wulgaryzmów, przezy-

waniem w szkole, poza nią lub na portalach społecznościowych 

 

Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

Uczeń może mieć 3 uwagi negatywne w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie 

własne oraz innych osób z wyłączeniem bójek, używek, przestrzegania zasad ruchu 

drogowego. 
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Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych osób: 

1. Uczeń ma do 5 uwag za przeszkadzanie w zajęciach. 

2. Szanuje mienie publiczne i prywatne – 1 uwaga negatywna za zniszczenie mienia. 

3. Przestrzega zasad zajęć lekcyjnych ustalonych przez szkołę. 

4. Nie udostępnia kodów i haseł do lekcji prowadzonych on-line - uczeń może mieć 

w tym zakresie 1 uwagę negatywną. 

 

Okazywanie szacunku innym osobom: 

O uczeń może mieć 3 uwagi negatywne w tym zakresie 

 

Ocenę nieodpowiednią: 

Otrzymuje uczeń, który uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny, a zastoso-

wane przez szkołę i dom rodzinny środki wychowawcze nie odnoszą skutku. Spełnia 

następujące kryteria: 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

1. Uczeń ma do 50 godzin nieusprawiedliwionych. 

2. Od 6 do 8 uwag negatywnych w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązu-

jących w szkole i wywiązywania się z obowiązków ucznia. 

 

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

1. Uczeń nie wykazuje się pracą na rzecz szkoły i środowiska. 

2. Przeszkadza w prowadzeniu zajęć - uczeń ma 4- 10 uwag negatywnych. 

3. Celowo opuszcza zajęcia lekcyjne, np. w czasie sprawdzianów. 

 

Dbałość o honor i tradycje szkoły: 

1. Uczeń nie bierze udziału w konkursach, zawodach turniejach, akademiach itp. 

2. Nie okazuje szacunku do symboli narodowych, szkolnych – 1-2 uwagi negatywne. 

 

Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

1. Uczeń ma do 5 uwag negatywnych w zakresie używania niewłaściwego słownictwa 

w szkole, poza nią, na portalach społecznościowych.  

2. Używanie wulgarnych wyrazów na portalach społecznościowych, do których 

nauczyciele są zaproszeni jako znajomi. 
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Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

1. Uczeń ma więcej niż 5 uwag za przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji. 

2. Szanuje mienie publiczne i prywatne – więcej niż 1 uwagę negatywną za 

zniszczenie mienia. 

3. Przestrzega zasad zajęć lekcyjnych ustalonych przez szkołę, nie udostępnia kodów 

i haseł do lekcji prowadzonych on-line - uczeń może mieć w tym zakresie do 3 

uwag negatywnych. 

 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

Uczeń ma 4 – 5 uwag negatywnych w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie 

własne oraz innych osób 

 

Okazywanie szacunku innym osobom: 

Uczeń ma 4-5 uwag negatywnych w zakresie okazywania szacunku innym osobom 

oraz obraża innych za pośrednictwem komunikatorów. 

 

Ocenę naganną: 

Otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny lub do-

puścił się czynu karalnego (rozbój, kradzież, wymuszenie, zniszczenie mienia społecz-

nego, itp.). Spełnia następujące kryteria: 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

1. Uczeń ma powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych.  

2. Celowo opuszcza zajęcia lekcyjne, np. w czasie sprawdzianów. 

3. Ma powyżej 8 uwag negatywnych w zakresie przestrzegania szkolnych 

regulaminów. 

 

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

1. Uczeń nie wykazuje się pracą na rzecz szkoły i środowiska. 

2. Bardzo często zakłóca zajęcia lekcyjne w szkole i on-line oraz nie przestrzega 

zasad ustalonych przez szkołę w ramach kształcenia na odległość – uczeń ma 

ponad 10 uwag negatywnych w tym zakresie. 

 

 Dbałość o honor i tradycje szkoły: 

1. Uczeń nie bierze udziału w żadnych przedsięwzięciach, przeszkadza w ich 
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przygotowaniu lub przeprowadzaniu. 

2. Nie okazuje szacunku do symboli narodowych, np. podczas szkolnych akademii – 

3 i więcej uwag negatywnych. 

 

Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

1. Uczeń ma powyżej 5 uwag negatywnych w zakresie używania niewłaściwego 

słownictwa w szkole, poza nią, na portalach społecznościowych. 

2. Używanie wulgarnych wyrazów na portalach społecznościowych, do których 

nauczyciele są zaproszeni jako znajomi. 

 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

1. Uczeń ma więcej niż 5 uwag negatywnych w zakresie dbałości o bezpieczeństwo 

i zdrowie własne oraz innych osób, np.: nie przebiera się po zajęciach wychowania 

fizycznego, stosuje używki, w tym także w czasie poza szkolnym. 

2. Przebywanie w stanie nietrzeźwości, także poza terenem szkoły skutkuje oceną 

naganną w tej kategorii bez konieczności stosowania się do niniejszego 

regulaminu. 

 

Godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią: 

1. Uczeń niewłaściwie zachowuje się w szkole i poza nią, np. rzucanie kamieniem 

w jadące auto, zaczepianie i dokuczanie młodszym dzieciom, wymuszenia, bójki, 

dręczenie dzieci lub zwierząt. 

2. Nie szanuje czyjegoś mienia, celowo niszczy wyposażenie. 

3. Uczeń nie przestrzega zasad zajęć lekcyjnych ustalonych przez szkołę. 

4. Udostępnia kody i hasła do lekcji prowadzonych on-line. 

5. Kradzież – ocena naganna w tej kategorii bez względu na regulamin. 

 

Okazywanie szacunku innym osobom: 

1. Uczeń ma więcej niż 5 uwag negatywnych w tym zakresie. 

2. Obraża innych za pośrednictwem komunikatorów. 

3. Celowe poniżanie czy wyśmiewanie innych oznacza ocenę naganną w tej 

kategorii bez względu na regulamin. 
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7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono za-

burzenia rozwojowe, wychowawca uwzględnia wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

odchyleń na jego zachowanie. 

8. Rada Pedagogiczna może ustalić wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną ocenę 

śródroczną lub roczną za czyn bohaterski ucznia, a także ustalić niższą niż prze-

widywana śródroczną lub roczną ocenę z zachowania za rażące naruszenie prze-

pisów prawa zgłoszone do organów ścigania.³ 

 

§ 46 

1. W klasach I–III: 

1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalane 

w stopniach, o których mowa w § 44 ust. 1; 

2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są 

ocenami opisowymi. 

2. Oceny bieżące powinny być ustalane systematycznie oraz w różnych formach. 

3. Oceny, o których mowa w ust. 1 pkt 2 sporządza wychowawca. 

4. Ocenę opisową roczną z zajęć edukacyjnych i roczną ocenę opisową zachowania 

sporządza komputerowo i podpisuje wychowawca, którą można dołączyć do dzien-

nika elektronicznego3. 

§ 47 

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

2. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną z religii i etyki ustala się  

w skali określonej w § 44 ust. 1. 

§ 48 

1. Uczeń jest oceniany z wiedzy i umiejętności w formie odpowiedzi ustnych, prac 

pisemnych oraz zadań praktycznych. 

2. Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów są: 

1) odpowiedź ustna; 

2) recytacja; 

3) zadanie klasowe; 

4) pisemny sprawdzian wiadomości; 

5) test pisemny; 

6) praca domowa; 
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7) kartkówka; 

8) ćwiczenia; 

9) referat; 

10) zadania praktyczne; 

11) wytwory; 

12) projekty; 

13) dyktanda. 

3. Zadania klasowe, pisemne sprawdziany wiadomości i testy pisemne są przecho-

wywane w Szkole przez dany rok szkolny, a po zakończeniu roku szkolnego mogą 

być przekazane uczniowi. 

4. Dopuszcza się możliwość ustalenia innych sposobów sprawdzania osiągnięć edu-

kacyjnych ustalonych przez nauczyciela i wynikające ze specyfiki danych zajęć 

edukacyjnych. 

5. Termin zadania klasowego, pisemnego sprawdzianu wiadomości lub pisemnego 

testu podaje się uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem, zaznaczając ten fakt 

w dzienniku lekcyjnym. 

6. Zadań klasowych, pisemnego sprawdzianu wiadomości lub pisemnego testu  

tygodniu nie może być więcej niż 3 i co najwyżej 1 w danym dniu. Zadanie klasowe 

powinno się przeprowadzać po lekcjach powtórzeniowych i wskazaniu typu zadań. 

W przypadku, gdy zadanie klasowe, pisemny sprawdzian wiadomości lub pisemny 

test nie odbyły się z przyczyn niezależnych od nauczyciela może zostać zrealizo-

wany na pierwszych kolejnych zajęciach, pod warunkiem, że w danym dniu nie ma 

zaplanowanego innego sprawdzianu lub zadania klasowego. 

7. Ocena prac pisemnych, o których mowa w ust. 5 i 6 musi nastąpić w ciągu 14 dni 

od ich napisania. Nauczyciel nie może przeprowadzić pracy pisemnej w przypadku, 

gdy poprzednia praca pisemna nie została poprawiona i oceniona. Termin zwrotu 

prac pisemnych może być przedłużony w sytuacji dłuższej nieobecności nauczy-

ciela lub nieodbycia lekcji z powodów niezależnych od nauczyciela. 

8. Oceny z prac pisemnych wpisywane są do dziennika lekcyjnego kolorem czerwo-

nym. Pozostałe oceny wpisywane są kolorem czarnym lub niebieskim. Dopuszcza 

się używania koloru zielonego dla ocen z kartkówek. 

9. Ustala się minimalną liczbę ocen bieżących z przedmiotów: 

1) 3 oceny w okresie dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 1 godziny tygo-

dniowo; 
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2) 4 oceny w okresie dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 2 godzin tygo-

dniowo; 

3) 5 ocen w okresie dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 3 godzin tygo-

dniowo; 

4) 6 ocen w okresie dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 4 lub więcej go-

dziny tygodniowo. 

§ 49 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o otrzymanie wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. Roczna ocena klasyfikacyjna 

może być wyższa od przewidywanej tylko o jeden stopień.² 

2. Warunkami ubiegania się o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych są: 

1) brak wystarczającej liczby ocen bieżących spowodowanych nieobecnościami 

ucznia na danych zajęciach, przy czym nieobecności muszą być usprawiedli-

wione; 

2) liczba nieobecności na danych zajęciach nie może być większa niż połowa 

liczby zajęć zrealizowanych w ciągu roku szkolnego do dnia ustalenia oceny 

przewidywanej; 

3) systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń, jeśli 

jest wymagany, pisanie wszystkich prac klasowych i kartkówek oraz odrabianie 

zadań domowych;² 

4) utrzymanie ścisłego kontaktu rodzica z wychowawcą – min. udział w trzech ze-

braniach rodziców (wywiadówki, dni otwarte, konsultacje indywidualne 

w Szkole), 

3. Pisemny wniosek o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidy-

wana składa się do Dyrektora w terminie do 2 dni roboczych od dnia powiadomie-

nia o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych. 

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie i wskazanie o otrzymanie jakiej oceny 

ubiega się uczeń.  

4. Jeżeli wniosek spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 Dyrektor przekazuje 

wniosek do rozpatrzenia nauczycielowi danych zajęć edukacyjnych. 

5. Nauczyciel po analizie wniosku może postanowić o: 

1) uznaniu wniosku za zasadny i ustalić ocenę, o którą ubiega się uczeń: 



73 | S t r o n a  

2) podtrzymać przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną i uzasadnić swoją de-

cyzję; 

3) sprawdzeniu wiedzy i umiejętności ucznia poprzez pracę pisemną lub odpowie-

dzi ustne lub ćwiczenia praktyczne, których zakres spełnia wymagania na wnio-

skowaną ocenę. 

6. O doborze zadań i ćwiczeń, o których mowa w ust. 5 pkt 3 decyduje nauczyciel 

stosownie do wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 37 ust. 7 pkt 1. 

7. Przeprowadzenie sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia może odbyć się 

w dniu złożenia wniosku, ale nie później niż dzień przed rocznym zebraniem kla-

syfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

8. W wyniku sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczeń może otrzymać wnioskowaną 

ocenę lub zachować ocenę przewidywaną. W wyniku przeprowadzonego spraw-

dzianu ocena nie może być obniżona. Ocena ustalona przez nauczyciela jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 53 i § 54. 

9. Z przeprowadzonego sprawdzenia wiedzy i umiejętności, o którym mowa w ust. 

5 pkt 3 nauczyciel sporządza protokół, w którym odnotowuje ocenę i zwięzłą in-

formację o udzielonych odpowiedziach, a także poprawioną i ocenioną pracę pi-

semną. 

§ 50 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o otrzymanie wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowa-

nia może być wyższa od przewidywanej tylko o jeden stopień.² 

2. Pisemny wniosek o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidy-

wana składa się do Dyrektora w terminie do 2 dni roboczych od dnia powiadomie-

nia o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej. Wniosek powinien zawierać 

uzasadnienie i wskazanie o otrzymanie jakiej oceny ubiega się uczeń. 

3. Dyrektor przekazuje wniosek do rozpatrzenia wychowawcy oddziału. 

4. Wychowawca po analizie wniosku może: 

1) podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z kryte-

riami oceniania zachowania; 

2) ustalić ocenę wyższą niż przewidywana – jeśli stwierdzi, że: 

a) przy jej ustalaniu nie uwzględniono należycie kryteriów oceniania zachowa-

nia; 
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b) uczeń spełnia kryteria oceny przewidywanej oraz niektóre kryteria oceny 

wyższej niż przewidywana. 

5. W przypadku, gdy po przekazaniu informacji o przewidywanej rocznej klasyfikacyj-

nej ocenie zachowania albo po ustaleniu oceny rocznej uczeń zostanie ukarany 

naganą Dyrektora za rażące naruszenie norm etycznych lub zasad współżycia spo-

łecznego, wychowawca może ustalić dla tego ucznia niższą roczną klasyfikacyjną 

ocenę zachowania. O swojej decyzji wychowawca klasy bezzwłocznie informuje 

ucznia i jego rodziców oraz Dyrektora. 

6. Ocena ustalona przez wychowawcę zgodnie z ust. 4 i 5 jest ostateczna z zastrze-

żeniem § 54. 

 

§ 51 

1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódz-

kim, przeprowadzonego zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymuje z danych za-

jęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych końcową ocenę celującą. 

 

§ 52 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć eduka-

cyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasy-

fikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej po-

łowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zda-

wać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egza-

minu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
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7. Podczas przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w cha-

rakterze obserwatorów – rodzice ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfika-

cyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora. 

9. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa rozpo-

rządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowa-

nia i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

10. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrze-

żeniem § 53 i § 54. 

11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

 

§ 53 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfi-

kacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystą-

pić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. 

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu popraw-

kowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym ter-

minie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września. 

4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 54. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 

6. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden 

raz w Szkole promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał eg-

zaminu poprawkowego z jednego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod wa-

runkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

7. Zestawy zadań i ćwiczeń do egzaminu poprawkowego przygotowuje nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych, a zatwierdza Dyrektor. 

8. Tryb i formę przeprowadzania egzaminu poprawkowego, skład komisji powołanej 

do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, z uwzględnieniem prawidłowości 
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przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania prze-

biegu określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oce-

niania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

 

§ 54 

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

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfika-

cyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej za-

chowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

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

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z prze-

pisami do-tyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowa-

dza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę kla-

syfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna  

z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, 

z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem  

i jego rodzicami. 

6. Przepisy ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyj-

nej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że 

termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia 
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egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję, o której 

mowa w ust. 3, jest ostateczna. 

7. Tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o któ-

rym mowa w ust. 3 pkt 1, oraz ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

o której mowa w ust. 3 pkt 2, skład komisji, o których mowa w ust. 3, z uwzględnie-

niem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego sprawdzianu 

lub prawidłowości ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz odpo-

wiednie-go udokumentowania pracy komisji określa rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

 

§ 55 

1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promo-

cję do klasy programowo wyższej. 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć 

ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna 

może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III, na wniosek wycho-

wawcy 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 Peda-

gogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo 

wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia 

rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych 

w programie nauczania dwóch klas. 

4. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozy-

tywne oceny klasyfikacyjne. 

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

6. Uczeń kończy szkołę, jeżeli: w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszyst-

kich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfika-

cyjne oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

 

§ 56 
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1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obo-

wiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co naj-

mniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowa-

nia, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

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

ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzy-

skane z tych zajęć. 

3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzy-

skał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyj-

nych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfika-

cyjną zachowania i przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej 

ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzy-

skane z tych zajęć. 

Rozdział 7  

Uczniowie szkoły 

 

§ 57 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej; 

3) zapoznania się z programem nauczania oraz programem wychowawczo – pro-

filaktycznym, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym z wymaga-

niami edukacyjnymi, kryteriami oceniania zachowania oraz sposobami  

i warunkami oceniania; 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowaw-

czym; 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

6) wyrażania swoich myśli i poglądów, o ile są one wyrażane w sposób kulturalny 

i z szacunkiem wobec innych; 
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7) otrzymywania pomocy w przypadku trudności; 

8) zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole; 

9) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny; 

10) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

11) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach 

Dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół pro-

wadzonych przez podmioty niebędące jednostką samorządu terytorialnego. 

2. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do: 

1) wychowawcy klasy; 

2) pedagoga szkolnego; 

3) Dyrektora. 

3. Uczeń lub jego rodzice, wychowawca, pedagog, Rada Rodziców mogą złożyć 

skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których 

mowa w Konwencji o Prawach Dziecka. 

4. Skarga powinna być złożona na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od 

daty naruszenia tegoż prawa. 

5. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi. 

6. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej złożenia. 

 

§ 58 

1. Do obowiązków ucznia należy: 

1) systematyczne uczęszczanie na obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone 

w tygodniowym rozkładzie zajęć; 

2) przygotowywanie się do zajęć oraz aktywny udział w zajęciach; 

3) przynoszenie na zajęcia wymaganych przez nauczycieli zeszytów, podręczni-

ków, pomocy i sprzętu niezbędnego do prawidłowego uczestnictwa w zajęciach; 

4) odrabianie zadań domowych wskazanych przez nauczyciela danych zajęć edu-

kacyjnych; 

5) uzupełnienie braków wynikających z nieobecności na zajęciach; 

6) godne reprezentowanie Szkoły. 

2. Do obowiązków ucznia w zakresie właściwego zachowania podczas zajęć eduka-

cyjnych należy: 

1) zachowanie porządku i właściwej dyscypliny na zajęciach; 

2) zachowanie pełnej kultury wypowiedzi; 
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3) nieprzeszkadzanie innym uczniom w uczestnictwie w zajęciach; 

4) stosowanie się do uwag i poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

3. Do obowiązków ucznia w zakresie usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych należy: 

1) ustne wyjaśnienie przyczyn nieobecności na zajęciach; 

2) przedkładanie wychowawcy usprawiedliwień sporządzonych pisemnie, w ze-

szycie usprawiedliwień, przez rodziców lub zaświadczenia lekarskiego w termi-

nie 7 dniu od przybycia do szkoły; 

4. Ucznia obowiązuje absolutny zakaz: 

1) picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających w szkole 

i poza nią; 

2) przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które nie są zwią-

zane z procesem nauczania i wychowania, i które mogą stanowić zagrożenie 

dla zdrowia, życia lub obyczajności; 

3) stosowania jakiejkolwiek formy przemocy; 

4) nagrywania głosu i obrazu osób trzecich; 

5) farbowania włosów i stosowania makijażu, malowania paznokci; 

6) opuszczania budynku szkolnego w czasie zajęć. 

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

szkoły należy przestrzeganie ustaleń określonych w § 62. 

6. Do obowiązków ucznia w zakresie przestrzegania warunków wnoszenia i korzysta-

nia z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły 

należy: 

1) całkowity zakaz korzystania z tych urządzeń na terenie szkoły; 

2) całkowity zakaz nagrywania i rozpowszechniania nagrań dotyczących uczniów, 

nauczycieli i innych pracowników Szkoły, przebiegu zajęć oraz przerw między-

lekcyjnych i innych związanych z organizacją zajęć; 

3) uczniowie po przybyciu do szkoły pozostawiają telefony komórkowe i inne urzą-

dzenia elektroniczne w indywidualnych zamykanych szafkach. 

7. W przypadku niezastosowania się do zasad z ust. 6. nauczyciel ma prawo zatrzy-

mać uczniowi telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne do momentu 

odbioru przez rodzica. Telefon jest wyłączany w obecności ucznia i przekazywany 

do gabinetu Dyrektora. 

8. Do obowiązków ucznia w zakresie właściwego zachowania wobec nauczycieli  
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i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów należy: 

1) odnoszenie się kulturalnie i z szacunkiem, nie jest arogancki; 

2) odnoszenie się wysoką kulturą osobistą; 

3) stosuje formy grzecznościowe; 

4) reaguje na przejawy brutalności; 

5) słuchanie opinii innych i cierpliwe poszukiwanie rozwiązań do przyjęcia dla róż-

nych stron; 

6) podporządkowanie się decyzjom Dyrektora, nauczycieli i innych pracowników 

Szkoły. 

9. Uczeń lub uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych podczas: 

1) wycieczek szkolnych; 

2) wyjazdów edukacyjnych; 

3) zabaw i dyskotek. 

10. Za zniszczenie lub zagubienie urządzenia elektronicznego Szkoła nie ponosi od-

powiedzialności materialnej. 

 

§ 59 

1. Uczeń może być nagrodzony za: 

1) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie; 

2) wzorowe czytelnictwo; 

3) pracę na rzecz Szkoły i środowiska; 

4) wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie; 

5) dzielność i odwagę; 

6) wyróżniającą postawę moralną i społeczną, będąc wzorem dla innych; 

7) 100% frekwencję. 

2. Nagrodami są: 

1) pochwała wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwała Dyrektora wobec Szkoły; 

3) list pochwalny Dyrektora do rodziców; 

4) nagrody książkowe; 

5) nagrody rzeczowe. 

3. Nagrodę, o której mowa: 

1) w ust. 2 pkt. 1 przyznaje wychowawca klasy; 
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2) w ust. 2 pkt. 2 przyznaje Dyrektor; 

3) w ust. 2 pkt. 3 - 5 przyznaje Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

4. O przyznanej uczniowi nagrodzie wychowawca zawiadamia rodziców nagrodzo-

nego ucznia. 

5. Nagrodzony uczeń lub jego rodzice mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej na-

grody. Zastrzeżenia wnosi się na piśmie wraz z uzasadnieniem. 

6. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 5 rozpatruje Dyrektor. 

 

§ 60 

1. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, o których mowa w § 58 uczeń może 

być ukarany. 

2. W Szkole ustala się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie wychowawcy lub nauczyciela; 

2) nagana wychowawcy; 

3) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych; 

4) upomnienie Dyrektora w obecności rodziców; 

5) obniżenie oceny zachowania; 

6) nagana Dyrektora; 

7) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału. 

3. Przy wymierzaniu kary przestrzega się gradacji ich stosowania, z zastrzeżeniem 

ust. 4. 

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

zachowania zasady gradacji kar: 

1) niszczenie mienia szkolnego; 

2) naruszenie nietykalności cielesnej; 

3) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innego ucznia; 

4) brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do nauczycieli, kolegów, in-

nych pracowników Szkoły; 

5) naruszenie dobra wspólnego i godności ludzkiej; 

6) rozpowszechnianie patologii społecznej (papierosy w tym e-papierosy, alkohol, 

narkotyki, pornografia); 

7) udowodniona kradzież. 

4a. W przypadku gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu 

karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub nauki, 
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dyrektor może za zgodą rodziców albo opiekuna nieletniego, zastosować środek od-

działywania wychowawczego w postaci:4  

1) pouczenia; 

2) ostrzeżenia ustnego; 

3) ostrzeżenia na piśmie; 

4) przeproszenia pokrzywdzonego; 

5) przywrócenia stanu poprzedniego; 

6) wykonania określonych prac porządkowych. 

5. O udzielonej uczniowi karze wychowawca powiadamia rodziców. 

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

wołanie składa się na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie do 3 dni roboczych 

od powiadomienia rodziców o ukaraniu dziecka. 

7. Dyrektor zbada zasadność odwołania w porozumieniu z pedagogiem i wycho-

wawcą; 

8. Rodzice mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez Dyrek-

tora do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 7 dni od powiado-

mienia rodziców. 

9. Uczniowie szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz ma-

jątku osobistego innych uczniów i pracowników Szkoły. Za szkody celowe lub wy-

nikające z nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność finansową po-

noszą rodzice. 

 

§ 61 

1. W przypadkach: 

1) wyczerpania działań wychowawczych i dyscyplinujących ze stosowaniem kar 

włącznie i brakiem poprawy zachowania ucznia; 

2) pobicia ucznia lub znęcania psychicznego nad uczniami; 

3) wulgarnego zachowania się wobec nauczycieli, innych pracowników Szkoły 

oraz uczniów; 

4) spożycia alkoholu lub narkotyków; 

5) dystrybucji narkotyków lub środków odurzających; 

6) zgłoszenia przez Policję o wybrykach chuligańskich, 

Dyrektor może wystąpić do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem  

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

może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej. 

3. Przed sporządzeniem wniosku, o którym mowa w ust. 2 Dyrektor jest obowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w tym wysłuchać ucznia i jego rodzi-

ców. 

 

§ 62 

1. Wygląd zewnętrzny i ubiór uczniów ma być zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami 

estetyki i higieny osobistej. 

2. W Szkole nie jest dozwolony: 

1) makijaż; 

2) długie lub malowane paznokcie; 

3) farbowane włosy; 

4) fryzury związane z subkulturami; 

5) kolczyki u chłopców; 

6) kolczyki na twarzy; 

7) nakrycia głowy; 

8) tatuaże. 

3. Uczniowie nie mogą nosić emblematów klubów sportowych (np. szalików) i ekstra-

waganckich ozdób. 

4. W ciągu całego roku szkolnego uczniowie zmieniają po każdym wejściu do Szkoły 

obuwie. 

5. Na zajęciach w sali gimnastycznej obowiązuje obuwie sportowe i strój sportowy, 

składający się z białej koszulki typu T-shirt , granatowych lub czarnych spodenek, 

w okresie zimowym dresu. 

6. Strój galowy dziewcząt składa się z białej bluzki i granatowej lub czarnej spódnicy 

bądź spodni. Strój galowy jest w jednolitym kolorze i nie posiada ozdób (kropki, 

groszki, paski, itp.)² 

7. Strój galowy chłopców składa się z białej koszuli i granatowych lub czarnych spo-

dni. Dopuszcza się granatową lub czarną marynarkę. ² 

8. Uczeń ma obowiązek noszenia stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych 

wynikających z ceremoniału szkolnego. 

9. Strój pocztu sztandarowego składa się: 

1) Chorąży: biała koszula i czarne spodnie. Dopuszcza się czarną marynarkę. 
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2) Asysta: biała bluzka i czarna wąska spódnica w kolano. Dopuszcza się czarny 

żakiet. Strój ma być jednolity (bez ozdób).² 

Rozdział 8  

Przyjmowanie uczniów do szkoły 

 

§ 63 

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

na pod-stawie zgłoszenia rodziców. 

2. Dziecko, któremu organ wykonawczy Gminy wskazał, jako miejsce realizacji obo-

wiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny 

w Szkole innej niż szkoła podstawowa, w obwodzie której dziecko mieszka, na 

wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I Szkoły bez przeprowadzania po-

stępowania rekrutacyjnego.  

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

4. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, kryteria przyjęć do 

Szkoły, rodzaje dokumentów wymagane od kandydatów określają przepisy ustawy 

Prawo Oświatowe. 

 

§ 63a4 

1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, są przyj-

mowane do Szkoły na warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich. 

2. Do klas II–VIII uczniowie przyjmowani są na podstawie świadectwa lub innego do-

kumentu potwierdzającego uczęszczanie przez cudzoziemca do Szkoły za granicą 

i wskazującego klasę lub etap edukacji, który ukończył, oraz dokumentu lub 

oświadczenia stwierdzającego sumę lat nauki szkolnej cudzoziemca. W przypadku 

gdy uczeń nie może przedstawić dokumentów, zostaje zakwalifikowany do odpo-

wiedniej klasy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, której termin ustala dyrektor 

szkoły. W rozmowie mogą wziąć udział nauczyciel lub nauczyciele.  

3. Dla cudzoziemców oraz obywateli polskich powracających z zagranicy, objętych 

obowiązkiem szkolnym, którzy nie znają języka polskiego albo znają go w stopniu 
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niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący na wniosek Dyrek-

tora organizuje w Szkole dodatkową bezpłatną naukę języka polskiego w wymiarze 

i okresie określonych odrębnymi przepisami. 

4. Jeżeli dla jakiegoś przedmiotu nauczania niezbędne jest uzupełnienie różnic pro-

gramowych, organ prowadzący organizuje zajęcia wyrównawcze dla ucznia w za-

kresie tego przedmiotu. Wymiar zajęć wynika z odrębnych przepisów prawa.  

5. W celu lepszego przygotowania społeczności szkolnej na przyjęcie cudzoziemców: 

1) dzieci uczą się wzajemnego zrozumienia, tolerancji i poszanowania różnic kul-

turowych poprzez organizację cyklu zajęć dostosowanych do wieku dzieci na 

temat uchodźstwa, kultury kraju pochodzenia cudzoziemców; 

2) cudzoziemców zachęca się do udziału w zajęciach pozalekcyjnych; w przy-

padku dzieci potrzebujących pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmuje 

się je taką pomocą. 

6. Dla uczniów będących cudzoziemcami mogą zostać zorganizowane przez pla-

cówkę dyplomatyczną, konsularną lub stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej 

narodowości, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i za zgodą organu prowadzą-

cego, zajęcia z nauki języka i kultury kraju pochodzenia.  

7. Zajęcia, o których mowa w ust. 6, mogą zostać zorganizowane, jeśli do udziału  

w nich zgłosi się co najmniej siedmiu uczniów.  

8. Zajęcia, o których mowa w ust. 6, odbywają się w wymiarze nie wyższym niż pięć 

godzin tygodniowo.4  

Rozdział 9  

Klasy Gimnazjum 

 

§ 64 

Uchylony1 

Rozdział 10  

Filia w Jadownikach Mokrych 

 

§ 65 

Uchylony2 
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Rozdział 11  

Postanowienia końcowe 

 

§ 66 

1. Szkoła używa sztandaru zgodnie z przyjętym ceremoniałem.  

2. Szkoła używa pieczęci okrągłych – małej i dużej. 

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

4. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy. 

5. Zmiany w statucie przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna. 

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

stronie internetowej Szkoły. 
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2019 r. 
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Podstawowej im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach z dnia 15 września 

2020 r. 
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Podstawowej im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach z dnia 02 grudnia 

2021r. 

4 Zmiany wprowadzone Uchwałą nr SP 3/14/2021/2022 Rady Pedagogicznej Szkoły 
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2022 r. 


