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S T A T U T 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 371  

im. Sandro Pertiniego 

w Warszawie 

 
ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

§ 1  

 

1. Szkoła Podstawowa nr 371 w Warszawie z Oddziałami Gimnazjalnymi w Zespole  

Szkół nr 59 jest publiczną szkołą podstawową, w której nauka jest bezpłatna.    

2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Jana III Sobieskiego 68 w Warszawie. 

3. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa nr 371 im. Sandro Pertiniego w  

Warszawie. 

 

§ 2  

 

1. Organem prowadzącym szkoły jest Miasto Stołeczne Warszawa. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Mazowiecki Kurator Oświaty 

w Warszawie. 

3. Szkoła pełni funkcję szkoły obwodowej dla uczniów zamieszkałych w obwodzie, którego 

granice ustalone są  w uchwale Rady. 

 

§ 3  

 

1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.  

2. Szkoła organizuje oddziały przedszkolne. 

3. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły oraz oddziałów przedszkolnych określają 

odrębne przepisy. 

4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej potwierdza uzyskanie wykształcenia 

podstawowego, a tym samym uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej. 

 

§ 4  

 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

3. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności i przechowuje ją zgodnie  

z  odrębnymi przepisami. 

 

§ 5  

 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 371 im. Sandro Pertiniego 

w Warszawie; 

2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 371 im. Sandro 

Pertiniego w Warszawie; 

3) Dyrektorze - należy rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół nr 59  w Warszawie; 
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4) Wicedyrektorze - należy rozumieć Wicedyrektora Zespołu Szkół nr 59w Warszawie; 

5) Nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego 

szkoły; 

6) Rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka i osoby  

sprawujące opiekę zastępczą nad dzieckiem; 

7) Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Stołeczne Warszawa. 

 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

 

§ 6  

 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające Szkolny 

Zestaw Programów Nauczania oraz Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny. 

 

§ 7  

 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) Szkolny Zestaw Programów Nauczania, uwzględniający wymiar wychowawczy oraz 

obejmujący działalność dydaktyczną szkoły; 

2) Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny obejmujący treści i działania o 

charakterze:  

a) wychowawczym skierowany do uczniów, 

b) profilaktycznym dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów. 

2. Obowiązkiem nauczycieli i innych pracowników szkoły jest realizowanie Szkolnego 

Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Treści wychowawcze realizuje się podczas 

zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą i zajęć pozalekcyjnych. 

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych;  

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

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

4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne poprzez zewnętrzne źródła finansowania celem 

wzbogacenia oferty edukacyjnej.   

 

§ 8  

 

Cele i zadania szkoły realizowane są z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju 

ucznia poprzez działania: 

1) integrowanie nauczanej wiedzy w procesie kształcenia zintegrowanego na 

pierwszym etapie edukacyjnym; 

2) oddziaływanie wychowawcze;  

3) realizowanie lekcji religii/etyki w szkole; 

4) prowadzenie kół przedmiotowych i zainteresowań, zajęć specjalistycznych, 

dydaktyczno-wyrównawczych, gimnastyki; 

5) współpracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej; 
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6) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 8 w Warszawie, Sądem 

Rodzinnym w Warszawie, Towarzystwem Przyjaciół Dziecka w Warszawie,  

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Warszawie  i innymi organizacjami  

i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.  

 

§ 9  

 

1. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia uczniów od chwili wejścia ucznia 

do szkoły do momentu jej opuszczenia poprzez: 

1) sprawowanie opieki przez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na 

korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie Dyrektora 

szkoły; 

3) omawianie zasad bezpieczeństwa przede wszystkim na godzinach wychowawczych  

i innych zajęciach; 

4) zagwarantowanie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom, którzy wymagają opieki 

przed  lub po zajęciach lekcyjnych; 

5) zapewnienie szkolenia pracownikom szkoły w zakresie BHP; 

6) przystosowanie stolików uczniowskich, krzeseł, innego sprzętu szkolnego do 

wzrostu uczniów, rodzaju pracy; 

7) omawianie przepisów ruchu drogowego oraz kształcenie komunikacyjne celem  

uzyskania karty rowerowej przez uczniów; 

8) zagwarantowanie warunków do spożywania posiłku obiadowego w stołówce 

szkolnej; 

9) utrzymywanie w sprawności i czystości pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, 

boisk, sprzętu szkolnego; 

10) przystosowanie planu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej; 

11) promowanie zdrowego trybu życia; 

12) natychmiastowe reagowanie nauczycieli na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub 

zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa; 

13) pracownicy obsługi szkoły zwracają się do osób postronnych wchodzących na teren 

szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamiają o tym fakcie Dyrektora 

lub Wicedyrektora lub kierują tę osobę do Dyrektora lub Wicedyrektora; 

14) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora przez nauczycieli lub innych pracowników 

szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa 

lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów  

2. Szkoła gwarantuje uczniom opiekę podczas zorganizowanych zajęć poza jej terenem. 

 
 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

 

 

§ 10 

 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły; 

2) Wicedyrektor; 

3) Rada Pedagogiczna; 
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4) Samorząd uczniowski; 

5) Rada Rodziców. 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego,  

w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku 

szkolnego uczniów, jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego,  

w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach dotyczących awansu 

zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę. 

4. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania Dyrektora w jego obowiązkach, 

poczucia współdziałania i partnerstwa, tworzenia dobrego klimatu całej szkoły, utrwalania 

demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły 

 

§ 11 

Dyrektor 

 

1. Dyrektor szkoły jest powołany zgodnie z przepisami, kieruje szkołą, reprezentuje ją na 

zewnątrz, jest przełożonym służbowym dla wszystkich pracowników szkoły oraz 

przewodniczy Radzie Pedagogicznej.  

2. Dyrektor, przewodnicząc Radzie Pedagogicznej, jest zobowiązany do: 

1) współtworzenia dobrej atmosfery i dyscypliny pracy; 

2) podejmowania działań przeciwdziałającym sytuacji konfliktowej w zespole; 

3) dbania o poszanowanie dla Rady Pedagogicznej, ochrony praw nauczycieli, 

oddziaływania na postawę nauczycieli, zachęcając ich do twórczej pracy i rozwoju 

zawodowego; 

4) czuwania nad zmianami oraz zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi 

przepisami prawa oświatowego. 

3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności: 

1) zapewnienie warunków do realizacji zadań i celów szkoły; 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 

3) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów; 

4) wykonywanie decyzji Rady Pedagogicznej zgodnych z obowiązującym prawem; 

5) dysponowanie środkami finansowymi szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich 

prawidłowe wykorzystanie; 

6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 

zorganizowanych przez szkołę; 

7) zapewnienie ciągłego przepływu informacji między wszystkimi organami w szkole; 

8) odpowiedzialność za organizację i właściwy przebieg egzaminu w klasie VIII; 

9) warunków do pracy w zespołach: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza i dydaktyczna; 

10) występowanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły; 

11) przedstawianie Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku wniosków ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działaniach szkoły; 

12) sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów mieszkających 

w obwodzie szkoły podstawowej; 

13) dopuszczanie do użytku w szkole programów nauczania, podręczników, ćwiczeń  

i materiałów edukacyjnych; 

14) wydanie zgody na indywidualne nauczanie dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie 

indywidualnego nauczania; 

15) dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 
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16) zorganizowanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, ich rodzicom   

i nauczycielom; 

17) ustalanie dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć  

w oparciu o podstawę ramowego planu nauczania; 

18) kontrola realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie specjalnego 

kształcenia ucznia; 

19) podejmowanie decyzji w sprawie zwalniania uczniów z poszczególnych 

przedmiotów. 

4. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks 

pracy należy przede wszystkim: 

1) spełnianie roli doradcy w stosunku do zatrudnionych nauczycieli, kontrolowanie ich 

pracy przez hospitację zajęć, analizę wyników nauczania i działalności 

wychowawczo-opiekuńczej; 

2) decyzji w sprawach zatrudniania i zwalniania wszystkich pracowników szkoły; 

3) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

4) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły; 

6) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy wymiar szkoły; 

7) tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu samorządnej i samodzielnej pracy 

uczniów; 

8) zapewnienie pomocy i wsparcia nauczycielom w realizacji zadań oraz ich 

doskonaleniu zawodowym; 

9) zapewnienie warunków niezbędnych do realizacji zadań dydaktycznych  

i opiekuńczo-wychowawczych; 

10)  zapewnienie bezpieczeństwa, zarówno uczniom jak i nauczycielom, w czasie zajęć 
zorganizowanych przez szkołę; 

11) dbanie o prawidłowy przebieg awansu zawodowego nauczycieli; 

12)  zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu złożono wniosek  
o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego; 

13) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą  

o związkach zawodowych. 

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

Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

6. Dyrektor sprawuje pieczę i wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach dotyczących 

właściwej organizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.  

 

§ 12 

Wicedyrektor 

 

1. Dyrektor powołuje i odwołuje Wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej 

oraz organu prowadzącego. 

2. Wicedyrektor pełni nadzór nad: 

1) realizacją obowiązkowych zajęć dydaktycznych oraz zadań dodatkowych 

nauczycieli; 

2) pracą zespołów nauczycielskich; 

3) przebiegiem zajęć dodatkowych; 

4) pracą biblioteki  oraz świetlicy; 

5) realizacją przez studentów praktyk pedagogicznych na terenie szkoły. 

3. Wicedyrektor planuje i kontroluje realizację zastępstw za nieobecnych nauczycieli oraz 
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prowadzi dokumentację z tym związaną – księgę zastępstw. 

4. Wicedyrektor przygotowuje miesięczne zestawienia przepracowanych godzin 

ponadwymiarowych przez nauczycieli. 

5. Wicedyrektor monitoruje dokumentację przebiegu nauczania prowadzoną przez 

nauczycieli. 

6. Wicedyrektor zastępuje Dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności. 

 

§ 13 

Rada Pedagogiczna 

 

1. Strukturę Rady Pedagogicznej tworzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele mający angaż  

w szkole.  

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej szkoły jest Dyrektor. 

3. Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby 

zapraszane z zewnątrz przez przewodniczącego za zgodą Rady Pedagogicznej. 

4. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

1) akceptowanie planów pracy szkoły; 

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

3) zatwierdzanie uchwał w sprawie nowatorskich pomysłów pedagogicznych w szkole; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) uzgadnianie możliwości wykorzystania rezultatów nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

ulepszania pracy szkoły. 

5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizacje pracy szkoły, szczególnie zaś tygodniowy rozkład zajęć; 

2) zarys planu finansowego szkoły; 

3) propozycje Dyrektora dotyczące  kandydatów na funkcje kierownicze w szkole; 

4) wnioski Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom prac i zajęć  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-

opiekuńczych; 

5) projekty zezwalające na indywidualny tok nauki ucznia; 

6) dopuszczenie do użytku w szkole programów nauczania w szkole podstawowej, 

zestawu podręczników i ćwiczeń; 

7) zamiar przyznania stanowiska Dyrektora szkoły, wówczas gdy konkurs nie wyłonił 

kandydata bądź nastąpił brak zgłoszeń do konkursu; 

8) wpisanie dodatkowych zajęć edukacyjnych do Szkolnego Planu Nauczania. 

6. Rada Pedagogiczna sporządza plan Statutu Szkoły oraz jego zmiany oraz przegłosowuje 

Statut bądź jego zmiany. 

7. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z obowiązującym w szkole Regulaminem. 

8. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

9. Osoby uczestniczące w zebraniach rady mają  obowiązek nieujawniania spraw 

poruszanych na obradach Rady Pedagogicznej, które mogą zakłócać dobro osobiste 

uczniów lub ich rodziców, jak również nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.  

 

§ 14 

Samorząd Uczniowski 

 

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

Samorządu uczniowskiego są reprezentantami ogółu uczniów szkoły.  
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2. Zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego. 

3. Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawiać wnioski organom szkoły w sprawach 

dotyczących szkoły, szczególnie praw uczniów. 

4. Samorząd Uczniowski ma prawo do: 

1) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego; 

2) redagowania gazetki szkolnej; 

3) organizowania działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi ( w porozumieniu z opiekunem 

Samorządu Uczniowskiego i Dyrektorem szkoły). 

5. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu 

wolontariatu. 

6. Samorząd ze swojego składu wyłania Szkolną Radę Wolontariatu, której zadaniem jest 

koordynacja szkolnym wolontariatem, zbieranie pomysłów zgłoszonych przez zespoły 

uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych i organizacja akcji dobroczynnych.  

 

§ 15 

Rada Rodziców 

 

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

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły; 

4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz 

ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli Dyrektorowi, przed 

dopuszczeniem ich do użytku w szkole; 

5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora. 

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

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły, to program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym 

nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu 

uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy Rady Rodziców określa regulamin.  

7. Rada Rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 
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ROZDZIAŁ IV 

 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY ORAZ SPOSÓB 

ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI 

 

 

§ 16 

 

1. Organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach związanych ze statutową działalnością 

szkoły w sposób zapewniający każdemu z nich możliwość swobodnego działania i 

podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie, statucie 

szkoły i regulaminach ich działalności. Współdziałanie organów szkoły ma na celu 

stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniów oraz podnoszenie poziomu jakości 

pracy szkoły. 

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być 

sporządzone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom. 

3. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do 

realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie 

naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

4. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli 

innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły poprzez swoją 

reprezentację, tzn. Radę Rodziców. 

6. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor szkoły, który 

zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w 

ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

7. Szkoła zapewnia wymianę informacji pomiędzy organami szkoły poprzez: 

1) zamieszczanie informacji na szkolnej monitorze ogłoszeń oraz na szkolnej  

     stronie WWW 

2) dziennik elektroniczny 

3) wspólne spotkania 

4) uczestniczenie Dyrektora Szkoły w posiedzeniach Rady Rodziców lub Samorządu  

Uczniowskiego 

5) uczestniczenie przedstawicieli Rady Rodziców czy Samorządu Uczniowskiego w  

niektórych posiedzeniach Rady Pedagogicznej za zgodą jej przewodniczącego 

6) godziny przyjęć interesantów przez poszczególne organy szkoły 

7) inne formy, np. apele szkolne. 

8. Wszelkie spory pomiędzy organami szkoły rozstrzygane są wewnątrz szkoły, z 

zachowaniem 

drogi służbowej i zasad ujętych w § 17 niniejszego statutu. 
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§ 17 

 

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców czy Samorządem 

Uczniowskim: 

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

do Dyrektora liceum 

2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem  

każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk 

3)  Dyrektor liceum podejmuje działanie na pisemny wniosek organu - strony sporu 

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

zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

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

jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym 

przedstawicielu organów szkoły, z tym, że Dyrektor liceum wyznacza swojego 

przedstawiciela do pracy w zespole. 

3. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, 

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

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego. Każdej ze 

stron przysługuje odwołanie do właściwego organu administracji publicznej. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

 

§ 16 

 

1. Jednostką organizacyjną szkoły jest oddział składający się z uczniów, którzy  

w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów 

określonych w planie nauczania. 

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać  25 osób. 

3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – 

nie więcej niż 27. 

4. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci 5 i 6-letnich.  

5. Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych nie przekracza 25 wychowanków. 

 

§ 17 

 

1. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej obowiązuje podział na grupy, zgodnie  

z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów, można dokonać podziału za zgodą 

organu prowadzącego szkołę. 
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§ 18 

 

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są podstawową formą pracy szkoły. Prowadzone są w  

systemie: 

1) kształcenia zintegrowanego w pierwszym etapie edukacyjnym; 

2) klasowo-lekcyjnym w drugim etapie edukacyjnym. 

2. Jedna lekcja trwa 45 minut. W szczególnych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć lekcyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.  

3. Na pierwszym etapie edukacyjnym czas zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący 

te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

4. W trzyletnim okresie nauczania początkowego zajęcia edukacyjne należy zrealizować 

zgodnie z oddzielnymi przepisami. Podziału godzin dokonuje nauczyciel prowadzący.  

5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ramowy plan 

nauczania. 

 

§ 19 

 

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, 

stosownie do posiadanych środków finansowych.  

2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych, poza systemem klasowo-

lekcyjnym. 

3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają 

przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 

 

§ 20 

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu  

z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy. 

2. Nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

3. Zmiana wychowawcy klasy następuje przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego lub  

w szczególnych przypadkach, także w trakcie roku szkolnego. 

 

 

§ 21 

 

1. Rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji 

roku szkolnego określa termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich. 

2. Pełną organizację nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym określa arkusz 

organizacji szkoły przygotowany przez Dyrektora szkoły. 

3. Na podstawie zaakceptowanego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły 

Dyrektor szkoły, uwzględniając zasady higieny pracy i ochrony zdrowia, określa 

tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych. 

4. Szkoła używa elektronicznego dziennika Librus jako dziennika dokumentującego zajęcia 

lekcyjne. 
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§ 22 

 

1. Religia i etyka są szkolnymi przedmiotami nieobowiązkowymi i są prowadzone dla 

uczniów, których rodzice wyrażają chęć uczestnictwa. 

2. Decyzja rodziców jest wyrażona w formie pisemnego oświadczenia i nie musi być 

ponawiana w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmieniona. 

3. Ocena z religii/ etyki znajduje się na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej 

ocen, nie ma natomiast wpływu na promocję ucznia do następnej klasy. 

4. Podczas rekolekcji wielkopostnych szkoła umożliwia udział w rekolekcjach uczniom 

uczęszczającym na zajęcia religii. 

5. Uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii biorą udział w zajęciach szkolnych lub 

świetlicowych.  

 

 

§ 23 

 

1. Dla uczniów klas IV-VIII szkoła organizuje zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia  

w rodzinie”.  

2. Zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie”  nie są obowiązkowe. 

3. Uczeń nie uczęszcza na zajęcia, jeżeli jego rodzice zgłoszą wychowawcy w formie 

pisemnej rezygnację z udziału ucznia w danych zajęciach. 

4. Uczniowie nieuczęszczający na zajęcia, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.  

W przypadku pierwszej lub ostatniej lekcji nie mają obowiązku przebywać w szkole. 

5. Zajęcia nie mają wpływu na promocję ucznia do następnej klasy, nie podlegają też ocenie.  

 

 

§ 24 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

 

1. W szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów szkoły. Doradztwo zawodowe 

ma charakter planowych działań koordynowanych przez doradcę zawodowego, zmierzające 

do stworzenia takich działań, które zapewnią uczniom rozwijanie świadomości własnych 

uzdolnień, posiadanych kompetencji i zainteresowań - w aspekcie własnych pragnień i ich 

realizacji w rzeczywistym życiu. Ma również za zadanie rozwijanie umiejętności aktywnego 

poszukiwania pracy, podejmowania racjonalnych decyzji oraz uświadomienie konsekwencji 

dokonywanych wyborów. Ma wykształcić u uczniów umiejętność radzenia sobie ze 

zmianami poprzez szybką adaptację oraz wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i 

wyzwaniom zawodowym. 

 

2. Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i 

nauczycielami. 

 

 

§ 25 

 

Szkoła może wyrazić zgodę na praktyki pedagogiczne dla studentów szkół wyższych 

kształcących nauczycieli na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem 

szkoły a szkołą wyższą. 
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§ 26 

Biblioteka szkolna 

 

1. Biblioteka szkolna to ośrodek edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów 

oraz ośrodek informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna pomaga  

w realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera rozwój zawodowy nauczycieli, 

wspomaga przygotowania uczniów do samokształcenia oraz uczestniczy w pełnieniu 

podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-

rekreacyjnej.  

2. Biblioteka szkolna wspiera nauczycieli w:  

1) dbałości o wzbogacanie słownictwa uczniów, oraz w kształceniu umiejętności 

posługiwania się językiem polskim; 

2) stworzeniu dla uczniów miejsca do znajdywania i wykorzystywania informacji 

pochodzących z różnych źródeł, przydatnych na zajęciach z wielu przedmiotów. 

3. Do zadań biblioteki należy: 

1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów; 

2) prowadzenie ewidencji zbiorów; 

3) udzielanie pomocy uczniom w doborze książek, według indywidualnych potrzeb 

uczniów; 

4) organizowanie różnego rodzaju spotkań okazjonalnych i tematycznych; 

5) umożliwianie dostępu do zbiorów biblioteki w stałych dniach i godzinach. 

6. Biblioteka w celu realizacji swoich zadań współpracuje z:  

1) uczniami: 

a) zakupując lub sprowadzając poszukiwane i potrzebne książki, 

b) tworząc aktywy biblioteczne, 

c) informując o aktywności czytelniczej, 

d) udzielając pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji oraz w doborze 

książek, według indywidualnych zainteresowań, 

e) umożliwiając korzystanie z Internetu, czytelni, encyklopedii i programów 

multimedialnych;  

2) nauczycielami i pracownikami szkoły, poprzez: 

a) gromadzenie literatury pedagogicznej i przedmiotowej, poradników metodycznych 

i czasopism, 

b) informowanie o nowościach biblioteki, 

c) przeprowadzanie zajęć bibliotecznych, 

d) wypożyczanie zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

e) organizowanie akcji wspierających rozwój czytelnictwa. 

 

 

§ 27 

Wolontariat 

 

1. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców, działalność dydaktyczno - 

wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu. 

2. Głównymi celami Szkolnego Wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności 

szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy. 

3. Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do: 

1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym 

oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych; 

2) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych. 
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4. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie Szkolnego Wolontariatu: 

1) Dyrektor szkoły: 

a) powołuje opiekuna Szkolnego Wolontariatu, 

b) nadzoruje i opiniuje działanie Szkolnego Wolontariatu; 

2) Opiekunem Szkolnego Wolontariatu jest nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję; 

3) Przewodniczącym Szkolnego Wolontariatu jest uczeń szkoły będący 

wolontariuszem; 

4) Wolontariuszami są- uczniowie szkoły współkoordynujący poszczególne akcje. 

5. Działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez: 

1) wychowawców oddziałów wraz z ich klasami; 

2) nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

3) rodziców; 

4) inne osoby i instytucje. 

6. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Wolontariatu reguluje 

odrębny regulamin. 

 

§ 28 

Świetlica szkolna 

 

1. W szkole działa świetlica dla uczniów.  

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu 

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

wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole. 

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez 

rodziców w terminie określonym przez Dyrektora szkoły. 

4. Rodzice uczniów korzystających z zajęć świetlicowych mają obowiązek zapoznania się z 

regulaminem pracy świetlicy. 

5. Czas pracy świetlicy określa Dyrektor szkoły. 

6. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą prowadzącą zajęcia 

w grupach. 

7. Każda grupa ma swojego wychowawcę. 

8. Pod opieką jednego wychowawcy na zajęciach świetlicowych może przebywać nie więcej 

niż 25 uczniów.  

9. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład Rady Pedagogicznej  i wypełniają 

dokumentacje w dzienniku zajęć świetlicy szkolnej 

10. Wychowawcy świetlicy: 

1) współpracują z nauczycielami, wychowawcami klas, rodzicami oraz pedagogiem 

szkolnym poprzez wspieranie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych; 

2) rozwijają zainteresowania i zamiłowania podopiecznych, stosując różne formy zajęć; 

3) wykazują troskę o bezpieczeństwo, zdrowie i higienę podopiecznych; 

4) dbają o estetyczny wygląd pomieszczeń, są odpowiedzialni za pomoce, gry i zabawki 

znajdujące się w pomieszczeniu świetlicy. 

11. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy 

znajdują się w regulaminie świetlicy. 
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§ 29 

 

W szczególnych przypadkach rodzice występują do Rady Rodziców, Dyrektora, innych 

instytucji i organizacji z prośbą o częściowe lub całościowe pokrycie kosztów posiłków, 

wycieczek dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

 

§ 30 

 

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest 

pomoc i wsparcie, szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.  

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

 

§ 31 

Pomoc materialna i motywacyjna 

 

1. Pomoc materialna może mieć charakter socjalny albo motywacyjny. 

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendia socjalne. 

3. Świadczeniem o charakterze motywacyjnym, może być  stypendium za wyniki w nauce.  

4. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

5. Stypendium za wyniki w nauce otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią końcoworoczną co 

najmniej 5.0 i wzorowe zachowanie w danym roku szkolnym. 

6. Stypendium za wyniki w nauce nie przyznaje się uczniom pierwszego etapu edukacyjnego. 

7. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane są decyzją Dyrektora szkoły, po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej, ze środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel  

w budżecie szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

§ 32  

 

1. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci 5 i 6-letnich.  

2. Szkoła prowadzi postępowanie  rekrutacyjne z wykorzystaniem elektronicznego systemu 

zgodnie z zasadą powszechnej dostępności (zgodnie z odrębnymi przepisami). 

3. Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych nie przekracza 25 wychowanków. 

4. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej realizuje cele i zadania zgodnie z podstawą 

programową  wychowania przedszkolnego,  w tym  zadania  profilaktyczno-

wychowawcze. 

5. Celem oddziału przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiąganiu 

dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole. 

6. Zadaniem oddziału przedszkolnego  jest: 

1) umożliwienie dzieciom  osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju   

fizycznego, poznawczego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego; 

2) realizacja programu wychowania przedszkolnego 

3)  dostosowanie treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości 

psychofizycznych dzieci;   

4) promowanie zdrowego stylu życia i  przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom; 

5) organizowanie, w uzgodnieniu z rodzicami, nauki religii; 
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6) udzielanie dzieciom i  rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

7) umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień; 

8) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu  

w oddziale przedszkolnym. 
7. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku z 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

8. Oddział przedszkolny prowadzi zajęcia wychowawczo-dydaktyczne od godziny 8 do 17. Po 

godzinie 17 zajęcia opiekuńcze zapewnia świetlica szkolna. 

 

§ 33  

 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych oraz opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną  

i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

2. Nauczyciel organizuje zajęcia wspierające rozwój dziecka. Planuje i prowadzi zajęcia 

kierowane i niekierowane, w tym organizuje dzieciom zabawy ruchowe, zabawy na 

wolnym powietrzu  oraz wycieczki szkolne. 

3. Nauczyciel oddziału przedszkolnego realizuje w ramach określonych obszarów 

edukacyjnych zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka. 

4. Nauczyciel przeprowadza diagnozy  dojrzałości szkolnej i  obserwacje dzieci w celu 

monitorowania ich rozwoju. 

5. Wobec rodziców nauczyciel pełni funkcję doradczą i wspomagającą: 

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka, jak również 

podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej; 

2) informuje systematycznie  o postępach  i rozwoju dziecka; 

3) uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej. 

 

§ 34  

 

1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci  

w godzinach pracy oddziału przedszkolnego. Nauczyciel jest zobowiązany: 

1) przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia z zakresu BHP i PPOŻ, odbywać 

wymagane szkolenia; 

2) sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w danym miejscu przed ich 

rozpoczęciem. Jeżeli warunki bezpieczeństwa nie są spełnione, nauczyciel ma 

obowiązek zawiadomić o tym Dyrektora;  do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel 

ma prawo odmówić prowadzenia zajęć  w danym miejscu; 

3) w przypadku zagrożenia w trakcie trwania zajęć, niezwłocznie przerwać zajęcia  

i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca; 

4) przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć; 

5) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu; 

6) udzielić dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia choroby; 

7) w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych, niezwłocznie 

zawiadomić rodziców; 

8) zgłaszać Dyrektorowi wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren oddziału 

przedszkolnego; 

9) przestrzegać procedur obowiązujących w oddziale przedszkolnym i szkole,  

a zwłaszcza procedury odbierania dzieci. 

2. Za organizację i zdrowie dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych odpowiadają 

osoby prowadzące te zajęcia. 
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§ 35  

 

1. Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może 

uczęszczać do oddziału przedszkolnego nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym 

roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego 

podejmuje Dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po uprzednim zasięgnięciu opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

2. W oddziale przedszkolnym ustalane są wspólnie z dziećmi zasady obowiązujące podczas 

pobytu w oddziale przedszkolnym. 

3. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma w szczególności obowiązek: 

1) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa; 

2) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela; 

3) szanować rówieśników; 

4) szanować sprzęty i zabawki znajdujące się w oddziale przedszkolnym; 

5) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa; 

6) zgłaszać złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne. 

 

§ 36  

 

1. Dziecko w oddziale  przedszkolnym za dobre zachowanie i postępy w nauce może być 

nagrodzone: 

1) ustną pochwałą nauczyciela; 

2) pochwałą do rodziców; 

3) nagrodą rzeczową. 

4) pochwałą Dyrektora. 

2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących w oddziale 

przedszkolnym zasad: 

1) ustną uwagą nauczyciela; 

2) odsunięciem od zabawy na krótki czas; 

3) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy. 

3. W oddziale przedszkolnym wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych. 

4. Wychowankowie przejawiający zachowania agresywne zagrażające zdrowiu innych dzieci 

poddawani są wnikliwej obserwacji przez nauczycieli i psychologa, którzy podejmują 

decyzję o: 

1) powiadomieniu Dyrektora; 

2) powiadomieniu rodziców dziecka; 

3) spotkaniu wychowawców oddziału przedszkolnego i psychologa z rodzicami w celu 

uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań wychowawczych; 

4) skierowaniu dziecka do poradni psychologiczno–pedagogicznej w celu dokonania 

diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii; 

5) innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami bądź opiekunami 

prawnymi. 

 

§ 37   

 

1. Do oddziału przedszkolnego dziecko powinno przyjść czyste,  uczesane i starannie ubrane  

w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia 

powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych. Odzieży dziecka nie wolno 

spinać agrafkami ani szpilkami. 
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2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, worek 

ze strojem gimnastycznym oraz ubrania na zmianę. Wszystkie rzeczy powinny być  znane 

dziecku jak również podpisane. 

3. Do oddziału przedszkolnego dziecko nie powinno przynosić wartościowych rzeczy oraz 

zabawek. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zepsute  lub zagubione. 

 

 

§ 38  

 

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do oddziału przedszkolnego  zgodnie  

z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć. Obowiązkiem rodzica jest zgłaszanie 

ewentualnych spóźnień dziecka telefonicznie lub osobiście poprzedniego dnia 

nauczycielowi w grupie. 

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do oddziału przedszkolnego obowiązana jest przekazać 

dziecko wyznaczonemu pracownikowi szkoły. Nauczyciel oddziału przedszkolnego nie 

ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców bez 

opieki przed wejściem do szkoły, w szatni lub przed zamkniętymi drzwiami sali itp. 

3. Do oddziału przedszkolnego nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, 

zakatarzonych, wymiotujących lub z innymi objawami choroby. 

4. Dzieci przyprowadzane są do oddziału przedszkolnego i odbierane przez rodziców lub 

upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo.  

W szczególnych wypadkach dziecko może być odebrane przez niepełnoletnie rodzeństwo, 

posiadające upoważnienie od rodzica. Wydanie dziecka następuje po okazaniu dowodu 

osobistego lub legitymacji szkolnej.  Dodatkowo rodzice składają pisemne oświadczenie, 

że biorą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci po opuszczeniu przez nie 

terenu szkoły. 

5. Upoważnienie  powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców, numery telefonów oraz 

imię i nazwisko osoby upoważnionej z numerem  telefonu oraz deklarację zgody na 

udostępnienie danych osobowych.   

6. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód 

tożsamości i na żądanie nauczyciela lub innego pracownika, pod którego opieką przebywa 

wychowanek, okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczyciel kontaktuje się  

z rodzicami dziecka. 

7. Szkoła może odmówić wydania wychowanka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej 

wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. osobie pod 

wpływem alkoholu, środków odurzających itp.). 

8. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest Dyrektor 

placówki. Szkoła podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu  

z rodzicami. 

9. W przypadku nieodebrania dziecka do godz. 17:30 (godzina zamknięcia oddziału 

przedszkolnego) nauczyciel zobowiązany jest do skontaktowania się telefonicznego  

z rodzicami dziecka. 

10. W przypadku powtarzających się sytuacji opisanych w pkt. 9 zostaną podjęte następujące 

czynności: 

1) rozmowa wyjaśniająca Dyrektora szkoły z rodzicami bądź opiekunami prawnymi 

dziecka; 

2) wystosowanie listu do rodziców dziecka; 

3) wystąpienie Dyrektora szkoły z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego  

o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka oddziału przedszkolnego. 
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11. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów osób upoważnionych do odbioru 

dziecka nie można uzyskać informacji o miejscu ich pobytu, nauczyciel zobowiązany jest 

powiadomić Dyrektora i najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się  

z rodzicami dziecka w celu ustalenia miejsca ich pobytu. 

12. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

13.  Rodzice dziecka mają obowiązek niezwłocznie poinformować szkołę o kłopotach 

zdrowotnych dziecka, w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych oraz chorobach 

zakaźnych. 

14. W oddziale przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec podopiecznych żadne zabiegi 

medyczne z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczycielowi nie 

wolno podawać dzieciom żadnych leków. 

15. Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do oddziału przedszkolnego 

w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed wychowawcą.  

16. W sytuacjach niepokojących, dotyczących stanu zdrowia dziecka nauczyciel ma 

obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców. 

17. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka, w przypadku otrzymania 

informacji o  chorobie. 

18. Dziecko może mieć czasowo zawieszone prawo korzystania z oddziału przedszkolnego  

w przypadku wszawicy lub wystąpienia choroby zakaźnej. Decyzję o zawieszeniu prawa 

do korzystania z oddziału przedszkolnego podejmuje Dyrektor. 

 

 

§ 39  

 

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego 

oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego 

rozwoju. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się z realizowanymi w oddziale przedszkolnym programami i zadaniami  

z wynikającymi z rocznego planu pracy; 

2) uzyskiwania na bieżąco  informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów 

swojego dziecka; 

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w celu rozpoznawania przyczyn 

trudności wychowawczych; 

4) wybierania  przedstawicieli Rady Rodziców w oddziale przedszkolnym; 

5) zapoznania się ze statutem szkoły oraz innymi przepisami obowiązującymi w szkole 

6) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi szkoły opinii  

i wniosków na temat pracy oddziału przedszkolnego; 

7) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie  

z potrzebami; 

8) dokonywania wyboru zajęć dodatkowych dla dzieci; 

9) zapoznawania się z planowanym jadłospisem. 

3. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców z nauczycielami poświęconych wymianie 

informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego 

oddział i rodziców. 

4. Formy współpracy z rodzicami: 

1) zebrania grupowe  

2) konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami,  Dyrektorem oraz 

specjalistami w zależności od potrzeb; 
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3) organizowanie i uczestnictwo spotkań z okazji uroczystości i imprez szkolnych; 

4) tablice informacyjne, wystawy prac dzieci z danego oddziału przedszkolnego; 

5) informacje umieszczane na stronie internetowej szkoły oraz przekazywane za 

pomocą dziennika  „Librus” 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH 

 

§ 40      

 

1. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasy I, a w latach następnych kolejne klasy 

dotychczasowego gimnazjum. Dotychczasowe Gimnazjum nr 9 działa jako Szkoła 

Podstawowa nr 371 im. Sandro Pertiniego. 

2. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do dotychczasowego gimnazjum, o którym 

mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

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

arkusz organizacji na rok 2017/18 wraz z aneksami, opracowany przez Dyrektora szkoły  

z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania ustalonego na podstawie ramowego planu 

nauczania dla gimnazjum. 

4. Uczniowie kończący naukę w gimnazjum przystępują do egzaminu gimnazjalnego.  

5. W gimnazjum realizowany jest ramowy plan nauczania określony w przepisach art. 22 ust. 

2 ustawy o systemie oświaty.  

6. Uczniom klas dotychczasowego gimnazjum przysługuje prawo do bezpłatnych 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów  ćwiczeniowych  do dnia 31 

sierpnia 2019 roku. 

7. Uczniowie klas  gimnazjalnych otrzymują świadectwo, ustalone dla dotychczasowych 

gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum.    

8. Uczniowie klas gimnazjalnych otrzymują legitymacje, opatrzone pieczęcią gimnazjum. 

 

§ 41  

 

Celem Gimnazjum nr  9 jest: 

1. Umożliwienie realizacji obowiązku nauki przez uczniów, określonych w Ustawie  

o Systemie Oświaty, i zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych 

programów nauczania.  

2. Kształcenie i wychowanie młodzieży oraz jej przygotowanie do nauki w szkołach 

ponadgimnazjalnych  oraz do życia we współczesnym świecie.  

3. Zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, społecznego, 

kulturalnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego.  

4. Rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz 

poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.  

5. Uwzględnienie indywidualnych predyspozycji i zainteresowań uczniów, kształcenie  

i wychowanie w duchu tolerancji i humanizmu, z poszanowaniem neutralności 

światopoglądowej i wyznaniowej.  

6. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania i życia 

bez nałogów. 
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§ 42  

 

Do zadań szkoły w zakresie edukacji gimnazjalnej należy: 

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności uczniów przez organizowanie zajęć 

edukacyjnych umożliwiających nabywanie doświadczeń, stymulujących jego rozwój we 

wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. 

2. Zapewnienie prawidłowej organizacji nauki i odpoczynku dla uzyskania ciągłości 

procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich uczniów, w tym rozwijających się  

w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony. 

3. Planowa realizacja programu nauczania wspiera indywidualność, oryginalność, wzmacnia 

poczucie wartości, zaspokaja potrzebę poczucia sensu aktywności własnej i współdziałania 

w grupie. 

4. Zapewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju ucznia, źródeł informacji  

i nowoczesnych technologii. 

5. Organizacja zajęć: 

1) dostosowanych do intelektualnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych młodzieży, 

wywołujących refleksje; 

2) wspierających aktywności młodzieży, rozwijających nawyki i zachowania 

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

sprawność fizyczna, zaradność, odpowiedzialność, samopoznanie i poczucie 

obowiązku; 

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

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

4) wspierających poznawanie kultury narodowej. 

6. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

7. Systematyczne wspieranie rozwoju samokształcenia młodzieży, prowadzące do refleksji  

i samodzielnego zdobywania wiedzy. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 43  

 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach 

niepedagogicznych. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników 

niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz 

ustawa Kodeks Pracy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania 

pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników 

samorządowych.  
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§ 44  

Wychowawca klasy 

 

1. Do zadań wychowawcy klasy należy:  

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

przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.  

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

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

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

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół 

uczniowski,  

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

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

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

tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie 

uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami); 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:  

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, 

b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych 

wobec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,  

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły; 

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, 

oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez: 

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły; 

2) zapoznawanie rodziców uczniów z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym 

szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania; 

3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną 

na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego; 

4) kształtowanie osobowości ucznia; 

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, 

pielęgniarką; 

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej; 

7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo; 

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego 

możliwościami i zainteresowaniami; 

9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn 

absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego; 

10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach         

ucznia; 

11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych 

formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych; 

12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami; 

13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, 

czystość na terenie klasy, szkoły, osiedla; 
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14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie 

przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków 

zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem 

szkolnym i rodzicami ucznia; 

15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych 

działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych; 

16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz 

przestrzegania zasad BHP w szkole i poza nią; 

17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, 

śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach 

zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach 

szkolnych, problemach wychowawczych; 

18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej 

zarządzeniami Dyrektora; 

19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy  

z zespołem wychowawczym – Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły, 

planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, 

harmonogramu imprez klasowych i szkolnych; 

20) organizacja przynajmniej 2 razy do roku spotkania zespołu nauczycielskiego  

z rodzicami uczniów posiadających IPET; 

21) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów. 

4. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej  

i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od Dyrekcji, 

pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, 

doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.  

5. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem 

Samorządu Klasowego i klasowej Rady Rodziców.  

6. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do Dyrektora, którego 

decyzja jest ostateczna. 

 

§ 45  

Nauczyciele 

 

1. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny  

w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia  

i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych  

i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych 

narodów, ras i światopoglądów. 

2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą  

i opiekuńczą.  

3. Do zadań nauczyciela należy:  

1) realizować Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły; 

2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania; 

3) właściwie organizować proces nauczania; 

4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i Przedmiotowym Systemem 

Oceniania; 

5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy; 
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6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych 

oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów BHP  i zarządzeń 

Dyrektora w tym zakresie;  

7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować 

wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności; 

8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów; 

9) indywidualizować proces nauczania; 

10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

11) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły; 

12) Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone 

sytuacje lub zachowania stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów; 

13) Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić 

Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona 

przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

 

§ 46  

Pedagog szkolny 

 

1. Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń 

szkolnych poprzez: 

1) analizę sytuacji rodzinnej i szkolnej uczniów; 

2) realizację zaleceń PPP; 

3) wspieranie działań wychowawczych podejmowanych przez rodziców poprzez 

rozmowy, udzielanie wskazówek i konsultacje z odpowiednimi instytucjami; 

4) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów. 

2. Określa formy i sposoby udzielania uczniom z wybitnymi uzdolnieniami lub deficytami, 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb. 

3. Współdziała z nauczycielami w celu określenia sposobów pracy z tymi uczniami.  

4. Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli. 

5. Współpracuje z instytucjami wspierającymi działania szkoły: Sądem Rodzinnym, 

Pogotowiem Opiekuńczym, Ogniskiem Wychowawczym, Policją, Strażą Miejską. 

6. Kieruje uczniów wymagających pomocy do odpowiednich instytucji. 

7. Udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych wynikających  

z niewłaściwej sytuacji rodzinnej, rówieśniczej czy szkolnej ucznia.  

8. Podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki: 

1) współpracuje z powołanymi do tych zadań instytucjami; 

2) koordynuje realizację programów profilaktycznych; 

3) przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.  

9. Wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli, wynikające z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki: 

1) czuwa nad właściwym przebiegiem relacji nauczyciel – uczeń; 

2) udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi 

trudności wychowawcze. 

10. Prowadzi działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej: 

1) koordynuje wypłaty pomocy materialnej, stypendia i zasiłki; 

2) kontaktuje się z instytucjami zajmującymi się niesieniem pomocy materialnej 

osobom potrzebującym: OPS, Caritas w celu uzyskiwania koniecznych do tego 
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środków; 
3) dba o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin mających  szczególnie trudne warunki 

materialne. 

 

§ 47  

Nauczyciel bibliotekarz 

 

 Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:  

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną; 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania  

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową  

i społeczną; 

5) udzielanie informacji bibliotecznych; 

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych; 

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego; 

8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego; 

9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów; 

10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów. 

 

§ 48  

Nauczyciel świetlicy 

 

Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:  

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców; 

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej; 

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką; 

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego; 

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania 

ich zamiłowań i uzdolnień; 

6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze; 

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz 

dbałości o zachowanie zdrowia; 

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność. 

 

§ 49  

Zespoły przedmiotowe 

 

1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe  

1) humanistyczny; 

2) przyrodniczo-matematyczny; 

3) języków obcych; 

4) kultury fizycznej; 

5) edukacji wczesnoszkolnej, 

6) oddziałów wychowania przedszkolnego. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora . 

3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują: 
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1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych; 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów 

badania wyników nauczania; 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli; 

4) analizowanie wyników oceniania wewnętrznego i zewnętrznego; 

5) wymiana doświadczeń poprzez konsultacje i zajęcia otwarte. 

 

§ 50  

Zespół wychowawczy 

 

1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania 

problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów. 

2. W skład zespołu wchodzą: wychowawcy klas i pedagog szkoły. 

3. Pracą zespołu kieruje pedagog szkoły. 

4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności: 

1) ustalanie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę 

potrzeb; 

2) opracowywanie planów, programów, rozkładów nauczania i strategii pracy  

z uczniami danego oddziału z uwzględnieniem korelacji treści edukacyjnych; 

3) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów; 

4) ocena sytuacji wychowawczej szkoły; 

5) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych Radzie Pedagogicznej; 

6) opracowanie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego szkoły i jego stała 

ewaluacja; 

7)  wzajemne wspieranie się nauczycieli uczących, w celu wzmocnienia i ujednolicenia; 

8) oddziaływań wychowawczych podejmowanych w poszczególnych klasach; 

przepływ informacji dotyczących zaleceń PPP wśród nauczycieli uczących, oraz 

innych placówek specjalistycznych wobec konkretnych uczniów, a wpływających 

znacząco na sposób pracy z nimi; 

9) udział w spotkaniu dotyczącym IPET dla uczniów z orzeczeniami przynajmniej 2 

razy w roku. 

5. Posiedzenia zespołu wychowawczego organizuje  Pedagog szkolny. 

 

§ 51  

Pracownicy administracji i obsługi 

 

1. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjnych i obsługi jest zapewnienie 

sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości oraz 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala Dyrektor. 

3. Za sprawy związane ze sprawnym funkcjonowaniem administracji i obsługi odpowiada 

kierownik gospodarczy.   
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ROZDZIAŁ IX 

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI W 

ZAKRESIE NAUCZANIA, WYCHOWANIA, OPIEKI I PROFILAKTYKI 

 

§ 52  

 

1. Bezwzględny priorytet w wychowaniu młodego człowieka ma dom rodzinny. 

2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci 

oraz wykonywania obowiązku szkolnego. 

3. Współdziałanie odbywa się poprzez: 

1) zebrania ogólne Dyrektora z rodzicami; 

2) wywiadówki; 

3) dni otwarte - comiesięczne spotkania wychowawców klas z rodzicami w celu 

wymiany informacji i dyskusji na tematy wychowawcze; w tym czasie wszyscy 

nauczyciele są obecni w szkole i rodzice mogą odbywać indywidualne rozmowy Z 

nauczycielami oraz  z Pedagogiem szkolnym; 

4) indywidualne rozmowy wychowawcy klasy z rodzicami; 

5) wizyty rodziców w szkole na prośbę nauczyciela lub z inicjatywy rodziców; 

6) informacje w systemie Librus. 

4. Podstawowym dokumentem służącym do informowania rodziców o bieżących wynikach  

w nauce, o zachowaniu oraz o innych sprawach dotyczących funkcjonowania dziecka  

w szkole jest dziennik Librus. 

5. Rodzice są zobowiązani do bieżącej kontroli dziennika Librus i zapoznania się  

z zapisanymi w nim informacjami. 

6. Rodzice mają prawo do: 

1) współtworzenia programu wychowawczego szkoły; 

2) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i danej klasie; 

3) znajomości programów nauczania, przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania 

i promowania oraz przeprowadzenia egzaminów; 

4) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, 

postępów i przyczyn trudności w nauce; 

5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

swych dzieci; 

6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na 

temat pracy szkoły. O przekazywanych sprawach powinien być powiadomiony 

Dyrektor. 

7. Rodzice powinni informować szkołę o zainteresowaniach ucznia, trudnościach 

wychowawczych oraz stanie jego zdrowia. 

8. Rodzice powinni poinformować szkołę o nieobecności dziecka w szkole, a po powrocie 

ucznia na zajęcia w ciągu tygodnia pisemnie w papierowym dzienniczku ucznia 

usprawiedliwić jego nieobecność. 

9. Rodzice uczniów, którzy mają problemy z nauką lub zachowaniem, mają obowiązek 

ścisłego współdziałania ze szkołą w  celu rozwiązywania  tych problemów. 

10. Rodzice uczniów są zobowiązani do bieżącej kontroli dzienniczków papierowych swoich 

dzieci oraz zeszytów przedmiotowych. 

11. Rodzice mają obowiązek odebrać sprzęt multimedialny własnego podopiecznego 

zdeponowany w sekretariacie Szkoły w konsekwencji korzystania przez ucznia z 

urządzenia bez zgody nauczyciela. 
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ROZDZIAŁ X 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

 

§ 53  

 

1. Nabór do szkoły odbywa się na podstawie elektronicznej rekrutacji. 

2. Do klasy pierwszej zostają przyjęte dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia. 

3. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą starać się o przyjęcie do klasy 

pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje 

wolnymi miejscami. 

 

§ 54  

Uczeń 

 

1. Uczeń zobowiązany jest do zachowania schludnego wyglądu oraz do noszenia stroju 

szkolnego. 

2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy.  

3. Na zajęciach wychowania fizycznego ucznia obowiązuje strój sportowy. 

4. W budynku szkolnym ucznia obowiązuje zmiana obuwia. 

 

§ 55  

Prawa Ucznia 

 

1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. Dodatkowo uczeń ma prawo: 

1) zapoznawania się z treścią, celem programu nauczania i stawianymi wymaganiami; 

2) kształcenia się, wychowania i opieki odpowiednich do wieku i swojego rozwoju; 

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie odpowiednich proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań; 

4) dostosowania metod i treści nauczania do jego możliwości poznawczych; 

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6) odpowiednio zorganizowanego procesu kształcenia zachowującego zasady higieny 

pracy umysłowej; 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów 

w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania; 

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i opieki; 

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, księgozbioru biblioteki podczas zajęć 

szkolnych i pozalekcyjnych; 

10) życzliwego, podmiotowego traktowania; 

11) zajęć pozalekcyjnych rozwijających ich uzdolnienia i zainteresowania;  

12) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

13) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową; 

14) składania wniosków i opinii za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego we 

wszystkich sprawach szkoły; 

15) otrzymania pomocy materialnej w przypadku trudnej sytuacji rodzinnej. 
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§ 56  

 

1. W przypadku naruszenia prawa uczeń może złożyć skargę do: 

1) wychowawcy klasy; 

2) Dyrektora. 

2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę, w przypadku naruszenia praw opisanych   

w Konwencji o Prawach Dziecka.  

3. Skarga wraz z pełnym uzasadnieniem powinna być złożona na piśmie.  

4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie toku rozpatrzenia skargi.  

5. Dyrektor i wychowawca rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.  

 

§ 57  

Obowiązki Ucznia 

 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień Statutu szkoły i stosownych 

regulaminów, a w szczególności: 

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka i ucznia szkoły; 

2) odpowiedzialnego wykorzystania czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej 

pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy, uczęszczania na wszystkie zajęcia według 

planu, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń 

zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się odbywają; 

3) odpowiedniego zachowania się podczas zajęć edukacyjnych:  

a) koncentrowania się na lekcji, 

b)  niezakłócania przebiegu lekcji przez  rozmowy z innymi uczniami 

c) zabierania głosu tylko, gdy poprosi o to nauczyciel; 

4) systematycznego przygotowania się do zajęć, odrabiania prac domowych; 

5) uczęszczania na wybrane zajęcia pozalekcyjne; 

6) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych – usprawiedliwienie 

uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia; 

usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego 

oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka - wychowawca podejmuje 

decyzję o usprawiedliwieniu; 

7) kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 

8) dbania o poprawność i  piękno języka ojczystego; 

9) okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły; 

10) przestrzegania zasad współżycia społecznego poprzez : 

a) okazywanie szacunku drugiemu człowiekowi, 

b) szanowanie godności i wolności drugiego człowieka,  

c) zachowywanie tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych 

powierzonych w zaufaniu, 

d) przeciwstawianie się wszystkim oznakom agresji i przemocy.  

11) dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz swoich kolegów w tym: niepalenie 

tytoniu i papierosów elektronicznych, niespożywanie  alkoholu, narkotyków, 

środków odurzających na terenie szkoły; 

12) zmiany obuwia w szatni przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych; 

13) noszenia w czasie zajęć szkolnych schludnego i estetycznego ubioru, oraz dbania o  

higienę osobistą; 

14) noszenia stroju galowego na uroczystościach szkolnych i egzaminach; 

15) dostosowania stroju do zajęć, w których uczestniczy; 

16) w czasie zajęć uczniowie nie noszą nakrycia głowy;  
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17) na terenie szkoły obowiązuje ubiór skromny i przyzwoity, tzn. nieodkrywający  
znacznych części ciała, a wygląd powinien być zadbany i czysty;  
18) troszczenia się o mienie szkoły i jej wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone  

mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani  
są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo  

koszty zakupu nowego mienia.  
2. Uczeń od wejścia do szkoły aż do zakończenia zajęć obowiązany jest wyłączyć i  

 schować telefon oraz urządzenia multimedialne. Włączyć go może po skończonych  

zajęciach. W szczególnych, uzasadnionych wypadkach uczeń może skorzystać z telefonu 

w gabinecie pielęgniarki lub sekretariacie szkoły oraz za pozwoleniem nauczyciela.  
1) Nagrywanie dźwięku lub obrazu za pomocą prywatnego sprzętu elektronicznego jest  

całkowicie zabronione zarówno w czasie lekcji, jak i przerw międzylekcyjnych.   
2) Uczeń powinien przekazać nauczycielowi urządzenie multimedialne, jeżeli ten  

stwierdzi, że było ono używane na lekcji lub na przerwie.  
3) Naruszenie Regulaminu szkoły,  przez korzystanie z urządzeń multimedialnych  

czy też odmowa ze strony ucznia, by wyłączyć i schować urządzenie skutkuje uwagą 
nauczyciela/ wychowawcy w dzienniku. Jeżeli sytuacja powtarza się nauczyciel/ 

wychowawca w dalszym ciągu informuje o tym fakcie rodzica lub prawnego 
opiekuna  i obniża się ocenę z zachowania. 

4) Każdy uczeń w uzasadnionych przypadkach ma prawo do korzystania z telefonu  
stacjonarnego w sekretariacie szkoły. Pracownik administracji w sekretariacie ma 

obowiązek przekazania uczniowi ważnych informacji telefonicznych od rodzica/ 
prawnego opiekuna. 

5) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie lub kradzież  

telefonów komórkowych, odtwarzaczy i innych sprzętów elektronicznych.  
3.    Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek złożyć wypełnioną kartę obiegową. 

 

§ 58   

Wyróżnienie Ucznia 

 

1. Uczeń może zostać nagrodzony w formie: 

1) pochwały ustnej wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwały ustnej wychowawcy na zebraniu rodziców; 

3) pochwały ustnej Dyrektora; 

4) dyplomu uznania; 

5) stypendium; 

6) nagrody ufundowanej przez Radę Rodziców. 

2. Wyróżnienie uczeń otrzymuje przede wszystkim za: 

1) wybitne osiągnięcia w nauce; 

2) aktywny udział w życiu szkolnym; 

3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, sportowych; 

4) wyróżnienia indywidualne, pozaszkolne, przynoszące zaszczyt szkole. 

3. Do każdej przyznanej przez szkołę nagrody, uczeń może wnieść pisemnie zażalenie  

z uzasadnieniem do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Dyrektor 

rozpatruje sprawę w terminie 7 dni.  
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§ 59  

Kary stosowane wobec Uczniów 

 

1. Szkoła może stosować kary wobec uczniów, w szczególności za nieprzestrzeganie zasad 

Statutu Szkoły. 

2. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy pracownicy szkoły. 

3. Uczeń może ponieść poniższe kary: 

1) uwagi w dzienniku Librus; 

2) upomnienie ustne wychowawcy przy całej klasie; 

3) upomnienie ustne Dyrektora; 

4) pisemne upomnienie Dyrektora i zobowiązanie ucznia do poprawy;  

5) obniżoną ocenę z zachowania; 

6) nagana Dyrektora; 

7) kara przeniesienia ucznia do równoległej klasy; 

8) skreślenie z listy uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 60  

 

O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje Dyrektor do Kuratora Oświaty na wniosek 

Rady Pedagogicznej, gdy: 

1) zastosowanie kar z § 60 ust. 4 p. 1–7 nie wpłynęło na poprawę zachowania ucznia; 

2) naruszył normy społeczne i zagraża bezpieczeństwu otoczenia. 

 

§ 61  

 

Szkoła powinna powiadomić rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej karze.  

 

§ 62  

 

1. Uczeń ma prawo wniesienia uzasadnionego odwołania do Dyrektora w formie pisemnej w 

przypadku kar nałożonych przez wychowawcę. Dyrektor w terminie 7 dni rozpatruje 

odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu sprawy.  

2. Uczeń ma prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie 

sprawy w przypadku kar nałożonych przez Dyrektora. Dyrektor w terminie 7 dni 

rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu sprawy.  

 

 

 

ROZDZIAŁ XI 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW 

 

 

§ 63  
 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia; 

2. Ocenianie wyników szkolnych ucznia polega na sprawdzaniu przez nauczycieli poziomu  

i progresu w przyswojeniu przez ucznia obszaru wiedzy i umiejętności w stosunku do: 
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1) wymagań zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych i realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych będących skutkiem realizowanych w szkole programów 

nauczania – dotyczy dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Ocenianie zachowania ucznia opiera się na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia przestrzegania przez ucznia reguł współżycia 

społecznego i zasad etycznych a także obowiązków ucznia znajdujących się w statucie 

szkoły. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne zawiera: 

1) wymagania edukacyjne konieczne do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych; 

2) kryteria oceniania edukacyjnego i zachowania; 

3) uzgadnianie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć  

edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) procedury przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) uzgadnianie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

6) uzgadnianie warunków oraz trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

7)  ustalanie warunków i sposobu informowania rodziców o postępach i trudnościach  

w nauce i zachowaniu ucznia. 

 

§ 64  

 

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

1) wymogach edukacyjnych koniecznych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających  

z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) możliwościach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i procedurze uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie: 

a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych we wrześniu i w trakcie zajęć 

edukacyjnych, co jest potwierdzone właściwym wpisem w dzienniku lekcyjnym, 

b)  rodziców – na pierwszym spotkaniu we wrześniu, co potwierdzone jest 

odpowiednią notatką w dokumentacji zebrania, który zawiera podpisaną listę 

obecności, 

c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu wszelkich zmian w wymaganiach 

edukacyjnych z realizowanego programu nauczania odpowiednio – na zajęciach   

i na najbliższych spotkaniach z rodzicami dokumentując ten fakt. 

2. Wychowawca oddziału przekazuje informacje uczniom i ich rodzicom o możliwościach  

i kryteriach oceniania zachowania oraz o procedurze otrzymania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie: 

1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie 

zajęć edukacyjnych co jest odpowiednio dokumentowane w dzienniku, 

2) rodziców – na pierwszym zebraniu we wrześniu, co jest potwierdzone właściwym 

zapisem w dokumentacji zebrania. 

3. Brak obecności rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia 

szkołę z konieczności zapoznania rodzica z warunkami oceniania wewnątrzszkolnego  

obowiązującymi w szkole – z uwagi na nieobecność rodzic powinien samodzielnie 
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starać się zapoznać ze szczegółowymi sposobami oceniania wewnątrzszkolnego 

obowiązującymi w szkole. 

 

§ 65  

 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców 

2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniów do zakończenia 

zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym. 

3. Nauczyciel wystawiający ocenę uzasadnia ją na prośbę ucznia lub rodziców. 

4. Nauczyciel udostępnia do wglądu prace pisemne ucznia na prośbę ucznia lub rodzica. 

 

§ 66  

 

1. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  

i zachowania są ocenami opisowymi.  

2. Klasyfikowanie roczne w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych  

i zachowania ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.  

3. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce 

lub rozwijaniem uzdolnień.  

4. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania znajduje się  

w dzienniku lekcyjnym, arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym.  

5. Śródroczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ma postać karty osiągnięć 

ucznia, która uwzględnia umiejętności i wiadomości z poszczególnych edukacji oraz 

zalecenia dla rodziców do dalszej pracy  

6. Śródroczna opisowa ocena klasyfikacyjna sporządzana jest w dwóch egzemplarzach. Jeden 

egzemplarz jest przekazywany rodzicom, drugi dołączany jest do arkusza ocen.  

7. Roczna i śródroczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz  

z zachowania ustalana jest przez wychowawcę edukacji wczesnoszkolnej danego oddziału. 

Jest ona ostateczna.  

8. Roczną i śródroczną opisową ocenę klasyfikacyjną z zachowania ucznia ustala 

wychowawca oddziału, według ustalonych kryteriów oraz po zasięgnięciu opinii innych 

nauczycieli, z uwzględnieniem samooceny ucznia i opinii innych uczniów danego 

oddziału. Ocena zachowania jest oceną opisową, a jej kryteria obejmują:  

1) aktywność – uczeń często zgłasza się na lekcji, mówi dużo ciekawych i istotnych 

rzeczy związanych z przedmiotem zajęć, bierze udział w konkursach szkolnych  

i pozaszkolnych, przynosi do szkoły dodatkowe materiały i książki na dany temat, 

stosuje się do poleceń nauczyciela, bierze udział w akcjach charytatywnych  

i wolontariacie, dba o piękno mowy ojczystej; 

2) kulturę osobistą – uczeń używa zwrotów grzecznościowych, zwraca się kulturalnie 

do kolegów i nauczycieli, podnosi rękę, gdy chce coś powiedzieć, stara się panować 

nad swoimi emocjami, dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

wobec kolegów i koleżanek zachowuje się kulturalnie z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa; 

3) wygląd zewnętrzny – uczeń na co dzień ubiera się stosownie w strój uczniowski oraz 

zmienia obuwie. Obowiązkiem ucznia jest dopilnować, aby obuwie miało zawiązane 

sznurowadła  w przypadku, gdy nie jest na rzepy, gumki lub wsuwane. Strój 
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codzienny szkolny powinien być:  czysty, schludny, estetyczny, stosowny  tzn. nie 

może odsłaniać brzucha, dekoltu, pleców, górnej części ud. Strój codzienny nie może 

zawierać niestosownych nadruków, wulgaryzmów  oraz niczego, co obrażałoby 

innych. Fryzury uczniów muszą odpowiadać zasadom higieny (czyste oraz 

niefarbowane). Na  uroczystości szkolne uczeń przychodzi ubrany na galowo (biała 

bluzka, granatowe spodnie – dziewczęta spódnice). Dba o higienę osobistą. Na 

zajęciach wychowania fizycznego ma związane włosy).  Dziewczęta nie malują 

paznokci i nie robią makijażu; 

4) pracę dodatkową – uczeń dotrzymuje terminów oddania prac dodatkowych  

i różnorodnych zadań, przygotowuje większy zakres materiału od oczekiwanego na 

zajęcia lekcyjne, uczestniczy w projektach szkolnych; 

5) postawę ucznia – uczeń pomaga kolegom w nauce, przeciwstawia się przejawom 

przemocy, agresji i wulgarności zgodnie z ustalonymi zasadami, dba o porządek w 

miejscu pracy i w najbliższym otoczeniu, kulturalnie zachowuje się na lekcjach, 

punktualnie przychodzi na zajęcia, szanuje inne osoby, współpracuje z kolegami  

i koleżankami, postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dba o honor  

i tradycje szkoły. Przestrzega obowiązujące normy i reguły społeczności szkolnej. 

9. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych i zachowania ma na celu monitorowanie pracy 

ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych. 

Pomoc w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co wymaga poprawy oraz 

jak powinien dalej się uczyć i zachowywać. W klasach I – III do oceniania bieżącego 

uczniów,  nauczyciele stosują ocenianie kształtujące, słowne oraz ikoniczne. Każdy 

nauczyciel stosuje elementy oceniania kształtującego w zależności od potrzeb i możliwości 

edukacyjnych ucznia. Rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka 

10. W szkole podstawowej na I etapie edukacyjnym, obejmującym klasy I – III, edukacja 

realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego. Ocenianiu podlegają:  

1) technika czytania; 

2) czytanie ze zrozumieniem; 

3) technika rachunkowa; 

4) rozwiązywanie zadań tekstowych; 

5) strona graficzna pisma; 

6) twórczość własna; 

7) wypowiedzi ustne;  

8) prace pisemne; 

9) estetyka wykonania pracy; 

10) zadania i prace domowe; 

11) przygotowanie do zajęć wychowania fizycznego; 

12) zaangażowanie w pracę na wszystkich zajęciach zintegrowanych; 

13) opanowanie materiału; 

14) wykonywanie zadań dodatkowych typu: udział w konkursach klasowych, szkolnych, 

międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych; 

15) kartkówki i pisemne prace kontrolne.  

11. Wszystkie oceny bieżące w klasach I-III są ocenami kształtującymi zawierającymi 

informację zwrotną w formie słownej.  W przypadku kartkówek i pisemnych prac 

kontrolnych informacja zwrotna może być dodatkowo wyrażona w formie procentowej, 

punktowej lub literowej.  Przy przeliczaniu punktów obowiązuje następująca skala 

procentowa: 

 

 

100% -81% A - bardzo dobrze 
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80% - 61% B - dobrze  

60%- 41% C - zadowalająco 

40% - 0% D - nisko 

 

12. Uczeń klasy I- III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do 

klasy programowo wyższej.  

13. 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 klas I- III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy 

oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po 

zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.  

14. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo 

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

opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie 

nauczania dwóch klas.  

15. W ocenianiu bieżącym z zajęć j. obcego nowożytnego,  nauczyciele stosują ocenianie 

kształtujące, słowne oraz oceny cyfrowe w skali 1 - 6 . Każdy nauczyciel stosuje elementy 

oceniania w zależności od potrzeb i możliwości edukacyjnych ucznia.  

16. Roczna i śródroczna ocena z j. obcego nowożytnego jest oceną opisową, ustalaną przez 

nauczyciela przedmiotu.  

17. Oceny śródroczne i roczne z religii i etyki są ocenami cyfrowymi w skali od 1 do 6. 

 

§ 67  

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia w klasach IV- VIII odbywa się w ramach 

oceniania wewnątrzszkolnego w oparciu o przedmiotowe systemy oceniania i wymagania 

edukacyjne przygotowane w formie pisemnej przez nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów w oparciu o ZWO, podstawę programową i wybrany program nauczania.  

2. Ocenianie bieżące wszystkich uczniów oraz ocenianie klasyfikacyjne śródroczne i roczne 

odbywa się według następującej skali: 

1) Ocena celująca – 6; 
2) Ocena bardzo dobra – 5;  
3) Ocena dobra – 4;  
4) Ocena dostateczna – 3;  
5) Ocena dopuszczająca – 2;  
6) Ocena niedostateczna – 1. 

3. Dopuszczalne jest stawianie dodatkowo znaków „+” lub „–„ przy ocenie, jako 

uszczegółowienie i rozszerzenie skali ocen bieżących. 
4. Aktywność ucznia podczas lekcji, krótkie odpowiedzi, kartkówki, prace dodatkowe, prace 

domowe mogą być oceniane plusami i minusami. Za 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę 

bardzo dobrą, za 3 minusy ocenę niedostateczną. Niewykorzystane plusy i minusy 

przenoszone są na drugi semestr. Szczegółowe zasady stawiania plusów i minusów ujęte są 

w Przedmiotowych Systemach Oceniania. 
5. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia: 

1) sprawdziany trwające 90 – 120 minut, zapowiedziane 2 tygodnie wcześniej i wpisane 

do dziennika elektronicznego; 
2) prace klasowe 45 - 90 minut po realizacji działu lub kilku działów programowych 

zapowiedziane tydzień wcześniej i wpisane do dziennika elektronicznego; 
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3) kartkówki (krótkie niezapowiedziane) prace trwające maksymalnie 20 minut z 3 

ostatnich tematów lub pracy domowej; 
4) odpowiedzi ustne; 
5) prace dodatkowe; 
6) prace w grupach; 
7) udział w konkursach lub zawodach. 

6. Uczeń pisze zaplanowane dłuższe prace klasowe, sprawdziany w ilości zaplanowanej 

przez nauczyciela w danym semestrze. O terminie ich przeprowadzenia oraz zakresie 

sprawdzanych wiadomości i umiejętności jest informowany z wyprzedzeniem. 
7. W tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy prace klasowe, sprawdziany lub testy w danej 

klasie, przy czym nie więcej niż 1 dziennie. 
8. Prace badające określone umiejętności lub wiadomości obejmujące materiał z więcej niż 3 

ostatnich lekcji są przez nauczyciela zapowiedziane i zapisane w dzienniku 

elektronicznym. 
9. Prace klasowe, sprawdziany z większych partii materiału powinny być poprzedzone 

powtórzeniem materiału w klasie. 
10. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagań, jakim 

będzie musiał sprostać. 
11. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje w terminie nie 

przekraczającym 14 dni. 
12. Prace pisemne (prace klasowe, kartkówki i inne sprawdziany) mogą być punktowane i są 

oceniane za samodzielność, jakość i ilość poprawnie wykonanych zadań wg zasady: 
1) celujący – 98% - 100% , 
2) bardzo dobry - 88% - 97%,  
3) dobry – 75% - 87%, 
4) dostateczny – 50% – 74% , 
5) dopuszczający – 40% - 49% 
6) niedostateczny – 0% - 39%. 

13. W pracy pisemnej ocenie podlega: 
1) zrozumienie tematu; 
2) znajomość i poprawność opisywanych zagadnień; 
3) sposób prezentacji; 
4) konstrukcja pracy i jej forma graficzna. 

14. Ilość prac pisemnych przewidzianych w okresie jest zależna od specyfiki przedmiotu, którą 

ustala i podaje każdy z nauczycieli w wymaganiach na ocenę z przedmiotu. 
15. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega: 

1) znajomość i poprawność przedstawienia zagadnienia; 
2) samodzielność wypowiedzi; 
3) kultura języka; 
4) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu. 

16. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualnie uczeń. Ocenie 

podlegają: 
1) znajomość, poprawność, oryginalność przedstawianych zagadnień; 

2) planowanie i organizacja pracy grupowej; 

3) efektywne współdziałanie; 

4) wywiązywanie się z powierzonych ról; 

5) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. 

17. Uczniowie nieobecni na pracy klasowej lub sprawdzianie mają obowiązek napisać pracę  

w dodatkowym terminie uzgodnionym z nauczycielem. 
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18. Nieobecność na pracy klasowej skutkuje oceną niedostateczną. 

19. Nauczyciel ma prawo przeprowadzenia kartkówki zamiast ustnej formy odpowiedzi i nie 

ma obowiązku jej zapowiadać. Kartkówka sprawdza wiadomości i umiejętności z najwyżej 

trzech ostatnich tematów. 

20. Ściąganie na sprawdzianie, pracy pisemnej, kartkówce oraz korzystanie z podpowiadania 

na kontrolnych pracach pisemnych i w trakcie odpowiedzi ustnych jest zabronione  

i jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

21. Wszystkie oceny uzyskiwane przez uczniów w trakcie roku szkolnego mają wagę 1. 

22. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny uzyskanej ze sprawdzianu i pracy 

klasowej, przy czym obie oceny wpisywane są do dziennika elektronicznego. 

23. Oceny z poszczególnych elementów programu nauczania są sumowane i wyliczana jest  

z nich średnia. 

24. Przy ustalaniu ocen jest brana pod uwagę systematyczność, jakość pracy i przyrost wiedzy 

uczniów. 

25. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej w pierwszej kolejności brane są pod uwagę 

oceny ze sprawdzianów, prac klasowych, testów, w drugiej zaś kartkówek, odpowiedzi 

ustnych, prac domowych, pracy na lekcji. 

 

 

§ 68  

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania w klasach IV-VIII 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania bierze pod uwagę w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) działania zgodne z dobrem szkolnej społeczności; 

3) troskę o honor i tradycję szkoły; 

4) pielęgnowanie piękna mowy ojczystej; 

5) przywiązywanie wagi do bezpieczeństwa i zdrowia własnego i pozostałych osób; 

6) godne zachowanie się w szkole i poza szkołą; 

7) przejawianie szacunku innym osobom. 

2. Śródroczna i roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

3. Wystawiając ocenę z zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i nasilenie 

zjawisk zawartych w kryteriach oceny. Punktem początkowym jest ocena poprawna, która 

jest oceną pozytywną i określa właściwe zachowanie ucznia. W szkole obowiązują 

następujące stopnie ocen zachowania uczniów w klasach IV – VIII: 

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) zna Statut Szkoły i przestrzega jego przepisów, bardzo dobrze wywiązuje się ze 

swoich obowiązków szkolnych, 

b) aktywnie i systematycznie uczestniczy w życiu szkoły, biorąc czynny udział  

w zajęciach pozalekcyjnych oraz pracach na rzecz szkoły, uczestniczy w 
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konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, pomaga w organizowaniu imprez 

klasowych i szkolnych uroczystości, 

c) wykazuje wysoką kulturę osobistą na terenie szkoły i poza nią, 

d) dba o kulturę języka, 

e) udziela pomocy koleżeńskiej uczniom słabszym w nauce, 

f) jest przygotowany do zajęć, zgodnie z wymaganiami poszczególnych nauczycieli 

przedmiotu, 

g) szanuje poglądy i przekonania innych ludzi, 

h) przeciwstawia się przejawom brutalności i wulgarności i przeciwdziała 

wandalizmowi, 

i) nie pije alkoholu, nie pali tytoniu, nie używa narkotyków i innych środków 

odurzających, 

j) ubiera się stosownie i zmienia obuwie, 

k) zawsze okazuje szacunek nauczycielom, innym pracownikom szkoły  

i rówieśnikom, 

l) wykazuje się dużą samodzielnością, aktywnością i kreatywnością na każdym etapie 

realizowanego projektu, wzorowo pełni swoją funkcję w zespole, wspiera działania 

innych członków zespołu, 

m) ma wszystkie nieobecności i spóźnienia usprawiedliwione; 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a)  zna Statut Szkoły i przestrzega jego przepisów,  

b) wykazuje wysoką kulturę osobistą na terenie szkoły i poza nią, 

c) dba o kulturę języka, 

d) uczestniczy w życiu szkoły na miarę swoich zainteresowań i możliwości, pomaga 

w organizowaniu imprez klasowych i uroczystości szkolnych, 

e) przeciwstawia się przejawom brutalności i wulgarności i przeciwdziała 

wandalizmowi, 

f) jest przygotowany do zajęć, zgodnie z wymaganiami poszczególnych nauczycieli 

przedmiotu, 

g) okazuje szacunek nauczycielom, innym pracownikom szkoły i rówieśnikom 

h) nie pije alkoholu, nie pali tytoniu, nie używa narkotyków i innych środków 

odurzających, 

i) ubiera się stosownie i zmienia obuwie, 

j) szanuje poglądy i przekonania innych ludzi, 

k) aktywnie uczestniczy we wszystkich etapach realizowanego projektu, samodzielnie 

wykonywał ustanowione zadania, bezkonfliktowo współpracował w zespole, 

l) ma wszystkie nieobecności i spóźnienia usprawiedliwione; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) zna Statut Szkoły i z reguły go przestrzega, 

b) kulturalnie zachowuje się w szkole i miejscach publicznych, 

c) taktownie zwraca się do nauczycieli, innych pracowników szkoły i rówieśników, 

d) ubiera się stosownie i zmienia obuwie, 

e) wykonuje prace zlecone przez nauczyciela, 

f) reaguje na zwrócenie uwagi, dąży do poprawy, 

g) szanuje poglądy i przekonania innych ludzi, 

h) rzadko jest nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych (odpowiednio do limitu 

wyznaczonego przez nauczyciela przedmiotu), 

i) szanuje mienie publiczne i prywatne, 

j) uczestniczy w większości zadań projektowych, wykonuje ustalone zadania, 

współpracuje w zespole, 
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k) wszystkie nieobecności w szkole ma usprawiedliwione (dopuszczalne 3 spóźnienia 

w semestrze); 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a)  zna Statut Szkoły stara się go przestrzegać, 

b) stara się wypełniać obowiązki szkolne, 

c) nie zawsze jest przygotowany do zajęć lekcyjnych, 

d) wykonuje prace zlecone przez nauczyciela, 

e) reaguje na zwróconą uwagę,  

f) szanuje mienie publiczne i prywatne, 

g) zdarza się, że nie panuje nad emocjami, 

h) nie zawsze dba o kulturę języka, 

i) opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia (dopuszcza się 20 godzin 

nieobecności i 10 spóźnień w semestrze);  

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a)  nie zawsze przestrzega Statutu Szkoły, 

b) dość często lekceważy obowiązki szkolne, 

c) nie wykorzystuje możliwości stworzonych przez szkołę w celu wyrównywania 

braków wiedzy i zachowania, 

d) nie okazuje szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, 

e) w postępowaniu z rówieśnikami i innymi osobami przejawia brak tolerancji  

i poszanowania godności, 

f) zaniedbuje bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych kolegów, 

g) nie reaguje na upomnienia, 

h) nie dba o swój wygląd, nie zmienia obuwia, 

i) ma powyżej 30 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych lub powyżej 10 

spóźnień w semestrze; 

j) sporadycznie pali papierosy, pije alkohol; 

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a)  nie przestrzega Statutu Szkoły i zasad bezpieczeństwa, przejawia chuligańskie 

zachowania, stosuje przemoc fizyczną lub znęca się nad słabszymi na terenie 

szkoły i poza nią, 

b) nie okazuje szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły  

i rówieśnikom, jest w stosunku do nich arogancki, 

c) dokonuje przestępstw w szkole lub poza nią, 

d) pali papierosy, pije alkohol lub używa środki odurzające, 

e) opuszcza zajęcia szkolne, ma powyżej 40 godzin nieobecności 

nieusprawiedliwionych lub powyżej 20 spóźnień w semestrze, 

f) nie reaguje na upomnienia, 

g) nie przestrzega higieny osobistej. 

4. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną ocenę  

z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń szkoły 

programowo najwyższej nie kończy szkoły. 

5. Za szczególne osiągnięcia wychowawca może podwyższyć ocenę o jedną w górę. 

6. Rodzice usprawiedliwiają nieobecności dziecka w formie pisemnej w dzienniczku ucznia 

opatrzonym na stronie tytułowej pieczątką szkoły i zawierającym wzory podpisów 

rodziców. 

7. Uczeń ma obowiązek przedstawić pisemne usprawiedliwienie nieobecności od rodziców w 

dzienniczku ucznia na najbliższej lekcji z wychowawcą, w ciągu tygodnia od okresu 

zakończonej choroby. 
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8. Rodzice zwalniają ucznia, w tym również pełnoletniego, z lekcji w formie pisemnej. Druk 

zwolnienia znajduje się na stronie internetowej szkoły. 

9. Przed opuszczeniem szkoły uczeń przedkłada wychowawcy wypełnione zwolnienie. 

10. W szczególnych sytuacjach uczeń może opuścić szkołę (w czasie lekcji) tylko pod opieką 

rodziców. 

11. Naruszenie Statutu Szkoły skutkuje uwagą i obniżeniem oceny z zachowania. 

 

§ 69  

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim 

tygodniu przed feriami zimowymi. Dokładną datę klasyfikacji ustala Rada Pedagogiczna 

na posiedzeniu w sierpniu. 

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

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

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

4. Klasyfikowanie roczne przeprowadza się w czerwcu, na 10 dni przed zakończeniem 

rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Dokładną datę klasyfikacji ustala Rada 

Pedagogiczna na posiedzeniu w sierpniu. 

5. Na klasyfikację końcową składają się: 

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

najwyższej; 

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

w klasach programowo niższych w szkole; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.  

6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły. 

 

§ 70  

 

1. Wychowawcy informują uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacji 

śródrocznej i rocznej z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej śródrocznej i rocznej 

ocenie klasyfikacyjnej zachowania poprzez wpis oceny do e-dziennika:  

1) przewidywana  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych to ocena wpisana przez 

nauczyciela danych zajęć edukacyjnych do e-dziennika na 30 dni przed 

zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym semestrze; 

2) przewidywana ocena klasyfikacyjna z zachowania to ocenę wpisana przez 

wychowawcę do Librusa na 30 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

2. Rodzice są powiadamiani o zebraniu śródrocznym, rocznym poprzez wpisywanie 

informacji na stronie internetowej szkoły. 

3. Nieobecność rodziców na zebraniu zwalnia szkołę z obowiązku informowania  

o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej 

ocenie klasyfikacyjnej z zachowania w terminie wskazanym w statucie – z uwagi na 

nieobecność, rodzic powinien sam wykazać się zainteresowaniem odnośnie wyników 

klasyfikacji swojego dziecka. 

4. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcoworoczną może się różnić od oceny 

przewidywanej, jeśli uczniowi w okresie 30 dni znacznie pogorszyły się lub znacznie 

poprawiły się oceny z przedmiotu. 
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5. Na 3 dni przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną nauczyciele ustalają  

i wpisują do e-dziennika oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy 

ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

 

 

 

§ 71  

Zasady przeprowadzania komisyjnych sprawdzianów wiadomości 

 

1. Do sprawdzianu może przystąpić uczeń na swój wniosek lub wniosek rodzica po 

wniesieniu pisemnego zastrzeżenia na tryb ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych. 

2. Zastrzeżenie wnosi się w ciągu 2 dni od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. Do sprawdzianu może przystąpić uczeń, który uzyskał co najmniej 70% 

obecności na zajęciach z przedmiotu, którego dotyczy sprawdzian. 

3. Komisję przeprowadzającą sprawdzian powołuje Dyrektor Szkoły, w sytuacji, gdy 

zastrzeżenie zostało przez niego uznane za uzasadnione. Sprawdzian zostaje 

przeprowadzony w terminie 2 dni od złożonego podania.  

4. Uczeń i jego opiekunowie prawni zostają poinformowani o terminie sprawdzianu przez 

dziennik Librus. 

5. Skład Komisji dla ucznia zdającego komisyjnie sprawdzian wiadomości i umiejętności  

z przedmiotu: 

1) Dyrektor Szkoły – przewodniczący (lub inna osoba sprawująca stanowisko 

kierownicze w szkole); 

2) nauczyciel przedmiotu (uczący danego ucznia) – członek; 

3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu uczący w tej lub innej szkole – 

członek. 

6. Uczeń zdaje sprawdzian składający się z części pisemnej i ustnej z wiadomości  

i umiejętności przewidzianych w danym roku szkolnym. 

7. Komisja sporządza protokół z obrad, który przedstawia Dyrektorowi a następnie Radzie 

Pedagogicznej na sierpniowym posiedzeniu. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

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

odpowiedziach ucznia. 

8. Komisja po sprawdzeniu wiadomości i umiejętności ucznia dokonuje oceny i informuje 

ucznia (rodzica) o wynikach. 

9. Ustalona w wyniku sprawdzianu komisyjnego ocena jest ostateczna. 

10. Jeżeli uczeń nie uzyska na sprawdzianie oceny wyższej, niż ta, od której złożył 

zastrzeżenie, Komisja utrzymuje w mocy ustaloną wcześniej ocenę. W przypadku wyniku 

korzystnego dla ucznia, ocena zostaje podwyższona, a uzyskany przez ucznia wynik 

wpisuje się do arkusza ocen w pozycji „Wyniki Egzaminów” i na świadectwo szkolne. 

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

12. Uczeń przystępujący do sprawdzianu ma obowiązek zgłosić się w stroju galowym.  
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§ 72  

Komisyjne ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania 

 

1. Komisyjne ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej przeprowadza się na wniosek ucznia 

lub jego rodzica po wniesieniu pisemnego zastrzeżenia na tryb ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania. 

2. Zastrzeżenie wnosi się w ciągu 2 dni od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych, w sytuacji, gdy uczeń lub jego rodzic uzna, że roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z trybem ustalania rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Komisję powołuje Dyrektor szkoły w sytuacji, gdy zastrzeżenie zostało przez niego uznane 

za uzasadnione. 

4. Skład Komisji ustalającej ocenę zachowania: 

1) Dyrektor albo wicedyrektor, 

2) wychowawca klasy – przewodniczący, 

3) pedagog szkolny – członek, 

4) nauczyciel uczący w danej klasie – członek, 

5) nauczyciel nie uczący ucznia – członek, 

6) uczeń - przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – członek, 

7) rodzic- przedstawiciel Rady Rodziców. 

5. Komisja podejmuje decyzję w drodze głosowania. W przypadku równej liczby głosów za  

i przeciw o wyniku decyduje głos przewodniczącego. 

6. Komisja sporządza protokół z obrad, który przedstawia Dyrektorowi, a następnie Radzie 

Pedagogicznej na sierpniowym posiedzeniu. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia. Do protokołu dołącza się zwięzłą informację uzasadniającą ustaloną ocenę ucznia. 

Ocenę zachowania wpisuje się do arkusza ocen w pozycji „Wyniki egzaminów” oraz na 

świadectwo szkolne. 

7. Ustalona komisyjnie ocena jest ostateczna. 

 

§ 73  

Egzamin klasyfikacyjny 

 

1. Uczeń klasyfikowany pod koniec roku szkolnego musi uzyskać klasyfikację z pierwszego i 

drugiego semestru. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności z jednego, kilku albo 

wszystkich zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na uzasadniony wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności lub na uzasadniony wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje materiał z pierwszego semestru, jeżeli uczeń jest 

nieklasyfikowany w tym okresie. Egzamin klasyfikacyjny z pierwszego semestru odbywa 

się w przeciągu trzech tygodni od Rady klasyfikacyjnej.  

5. Uczeń nieklasyfikowany pod koniec roku przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego z 

pierwszego lub drugiego semestru lub z całego roku. 

6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

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

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii 

informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
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9. Termin egzaminu ustala Rada Pedagogiczna i zawiadamia ucznia i rodzica. 

10. Egzamin musi się odbyć przed Radą zatwierdzającą oceny. 

11. W skład komisji egzaminu klasyfikacyjnego wchodzą: 

1) Dyrektor  albo Wicedyrektor - jako przewodniczący Komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dany przedmiot; 

3) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy, w przypadku ucznia o którym mowa w ust. 4. 

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów - 

rodzice ucznia. 

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Uzyskana  

w jego wyniku ocena jest wpisywana do arkusza ocen w pozycji „Wyniki Egzaminów”  

i na świadectwo szkolne. 

15. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, chyba że uczeń lub jego rodzice 

zgłoszą zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna  

z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni od dnia 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

16. Uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uzyskał ocenę niedostateczną, 

może zdawać w sierpniu egzamin poprawkowy, zgodnie z ogólnymi zasadami klasyfikacji 

rocznej. 

17. Uczeń przystępujący do egzaminu ma obowiązek zgłosić się w stroju galowym. 

 

§ 74  

Egzamin poprawkowy 

 

1. Do egzaminu poprawkowego ma prawo przystąpić uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu. 
2. W przypadku dwóch ocen niedostatecznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uczeń 

może przystąpić do egzaminów na pisemny, uzasadniony wniosek, po uzyskaniu zgody 

Rady Pedagogicznej.  
3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor na termin przypadający  

w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. W skład komisji 

wchodzą: 

1) Dyrektor albo Wicedyrektor - jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 
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3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Uzyskana  

w jego wyniku ocena jest wpisywana do arkusza ocen w pozycji „Wyniki Egzaminów”  

i na świadectwo szkolne. 

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

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

przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów, nie otrzymuje 

promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

10. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego, może uzyskać promocję 

warunkową do klasy programowo wyższej, za zgodą Rady Pedagogicznej. 

11. Uczeń może się ubiegać o promocję warunkową tylko w przypadku przedmiotu, który jest 

kontynuowany w klasie programowo wyższej.  

12. Promocja warunkowa przysługuje uczniowi jeden raz w ciągu całego cyklu edukacyjnego. 

13. Uczeń przystępujący do egzaminu ma obowiązek zgłosić się w stroju galowym. 

 

§ 75  

 

1. Edukację ucznia w szkole podstawowej uznaje się za zakończoną, jeśli w wyniku 

klasyfikacji końcowej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

pozytywne oceny klasyfikacyjne oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał średnią ocen ze wszystkich zajęć 

edukacyjnych minimum 4,75 oraz ocenę zachowania minimum dobrą. 

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, postanawia Rada Pedagogiczna, która uwzględnia postanowienia zawarte  

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

4. Uczeń szkoły podstawowej, nie spełniający wymienionych warunków, musi powtórzyć 

ostatnią klasę szkoły podstawowej. 
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ROZDZIAŁ XII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 76  

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści: Zespół Szkół nr 59 Szkoła Podstawowa nr 

371 im. Sandro Pertiniego w Warszawie 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

3. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu. 

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

§ 77  

 

1. Szkoła posiada sztandar, który jest obecny na wszystkich oficjalnych uroczystościach 

szkolnych. 

2. Szkoła posiada ceremoniał szkolny, przestrzega tradycji świątecznych. 

  

§ 78  

 

1. Rada Pedagogiczna sporządza projekt zmian statutu szkoły i je uchwala lub uchwala statut. 

2. Dyrektor, każdy kolegialny organ szkoły, organ nadzoru pedagogicznego a także organ 

prowadzący może wnieść wniosek o zmianę statutu. 

3. Dyrektor szkoły przygotowuje tekst jednolity statutu w ciągu  14 dni po jego nowelizacji. 

4. Dyrektor udostępnia tekst jednolity statutu: 

1) w bibliotece i sekretariacie do wglądu dla wszystkich zainteresowanych. 

2) na stronie internetowej szkoły. 

5. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej. 

 

 

§ 79  

 

1. Podręczniki szkolne stanowią własność szkoły i są wypożyczane uczniom szkoły na jeden 

rok szkolny. W razie zgubienia lub zniszczenia podręcznika uczeń jest zobowiązany do: 

1) Zakupu wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza pozycji, 

2) Zapewnienia sobie materiałów do pracy na lekcji. 

2. Wychowawca zapoznaje rodziców z zasadami wypożyczania darmowych podręczników. 

 

 

§ 80  

 

1. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 30.11.2017 r. 

2. Podstawy prawne: 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017r. poz. 60). 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59). 

3. Nowelizacja, od 17.09.2018 r., zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu  

17.09.2018 r. 


