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Podstawa prawna 

 

Statut został opracowany na podstawie następujących aktów prawnych: 

1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017r. poz. 59) 

2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. 

Nr 256, poz.2572 ze zm.)  
3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z  2014 r., poz.191  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z dnia 

27.03.2017 poz. 649) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz.U. z 24.02.2017r poz. 356) 

6. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 843). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 25.08.2017r poz. 1591). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z dn. 31.03.2017 poz. 703) 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w 

publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z dnia 14.06.2017 poz. 1147) 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści 

dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i 

odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz 

metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego (Dz.U. z dnia 31.03.2017 poz. 703). 

11. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. ( Dz. U. z 1991 r. nr. 120, poz. 526 z późn. 

zm.). 
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ROZDZIAŁ I 

 

Informacje ogólne 

 

§ 1 

 

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kończewicach. 

2. Szkoła jest publiczną, ośmioklasową szkołą podstawową w rozumieniu art.8.1 Ustawy 

Prawo Oświatowe. 

3. Siedziba szkoły – Kończewice 8, 82-213 Miłoradz 

4. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat 

5. W szkole tworzy  się oddziały przedszkolne  realizujące program wychowania 

przedszkolnego. 

a) pierwszy oddział przedszkolny dla dzieci 6-cio letnich 

b) drugi oddział przedszkolny – dla dzieci 5-cio letnich.  

6. Szkoła przyjmuje wszystkie dzieci z obwodu szkoły zgłoszone przez urząd gminy 

automatycznie do oddziałów przedszkolnych a następnie do klasy I. 

7. Szkoła posiada własne logo (godło szkoły) którego wzór określa załącznik nr 1 do statutu 

  

§ 2 

 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Rada  Gminy w Miłoradzu, a nadzór pedagogiczny 

pełni Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 

2. Rada Gminy w Miłoradzu mieści się w Miłoradzu przy ul. Żuławskiej 8,  82-213 

Miłoradz 

 

 

Rozdział II 

Organizacja pracy oddziałów przedszkolnych 

§ 3 

1. Dziecko w wieku 6-ciu lat  jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

2. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, 

w którym dziecko kończy 6 lat. 

3. Dziecko może powtórzyć naukę w oddziale przedszkolnym w wypadku otrzymania decyzji 

w sprawie odroczenia od obowiązku szkolnego. 
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4. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie 

szkoły. 

 

§ 4 

1.Podstawową jednostką organizacyjną oddziałów przedszkolnych jest oddział.  

2.Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych  nie może przekraczać: 

a) dla 6-cio latków 25 dzieci 

b) dla 5-cio latków 20 dzieci. Jeżeli liczba chętnych dzieci 5-cio letnich jest mniejsza niż 20 

można zapisać do oddziału dzieci 4- letnie. W wypadku, gdy liczba chętnych dzieci 

przekracza łączną liczbę miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne 

c) na pisemną prośbę rodzica, po pozytywnym zaopiniowaniu przez nauczyciela, dziecko  

5- letnie może za zgodą dyrektora szkoły zostać w ciągu roku szkolnego przeniesione do 

oddziału 6- latków, jednak nie później niż do 31 grudnia danego roku szkolnego. 

Przeniesienie dotyczy dzieci, których rodzice zamierzają posłać dziecko do klasy I, od 6 roku 

życia. 

 

3.Czas pobytu dziecka w oddziałach przedszkolnych wynosi 5 godzin dziennie. 

 

4. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z podstawą 

programową : 

1) Realizacja podstawy programowej w przedszkolu odbywa się w czasie nie krótszym  

niż 5 godzin dziennie: 

a) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią 

się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela), 

b) co najmniej 1/5 ( w przypadku młodszych dzieci 1/4 czasu) dzieci spędzają w 

ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. ( organizowane są tam gry i 

zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, 

porządkowe i ogrodnicze itd.), 

c) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg 

wybranego programu wychowania przedszkolnego, 

d) pozostały czas 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować( w tej puli 

czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i 

inne). 
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4.Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez nauczyciela w 

uzgodnieniu z dyrektorem szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz 

oczekiwań rodziców. 

5. Zajęcia prowadzone są zgodnie z planem pracy nauczyciela, dostosowane do ramowego 

dnia pracy. 

6. Praca dydaktyczno- wychowawcza odbywa się na podstawie programu wychowania 

przedszkolnego. 

7. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

8. Na wniosek rodziców mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe 

9. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości  rozwojowych dzieci i 

wynosi: 

1) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat - około 30 minut. 

10.Za bezpieczeństwo dzieci w czasie trwania zajęć dodatkowych odpowiada osoba 

prowadząca te zajęcia. 

§ 5 

 

1.Szczegółową organizację pracy oddziału przedszkolnego w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ 

prowadzący. 

2. W arkuszu organizacji oddziału przedszkolnego określa się w szczególności czas pracy 

pracowników oddziałów, liczbę pracowników, ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze 

środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole. 

3.Oddział przedszkolny funkcjonuje zgodnie z przyjmowanym corocznie harmonogramem 

funkcjonowania przedszkoli gminnych na dany rok szkolny. Harmonogram jest ogłaszany  do 

publicznej wiadomości, corocznie do 15 września danego roku szkolnego. 

4.Oddział przedszkolny jest czynny przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku z 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dodatkowych dni ustalonych w 

harmonogramie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych na terenie gminy. 

5.Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy. 

6. W wyjątkowych sytuacjach spowodowanych brakami kadrowymi oddziały przedszkolne 

mogą być czasowo zamknięte. O zamknięciu informuje się rodziców i organ prowadzący. 
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§ 6 

Zasady odpłatności za pobyt w oddziałach przedszkolnych oraz korzystanie z 

wyżywienia 

 

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania.  

2. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za 

korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor szkoły. 

3. W ramach działalności żywieniowej przedszkole przewiduje jeden posiłek - obiad. 

4.  W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za 

każdy dzień nieobecności. 

5.  Wyżywienie dzieci może być dofinansowane przez GOPS. 

6.  Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu pobierane są z góry do 10 każdego 

miesiąca. 

7. W przedszkolu przewidziane jest również drugie śniadanie, które dzieci przynoszą we 

własnym zakresie. 

8. Do drugiego śniadanie szkoła zapewnia herbatę. Wysokość opłat za herbatę ustala 

dyrektor szkoły.  

9. W okresie feryjnym oraz wakacyjnym, zgodnie z przyjętym corocznie 

harmonogramem funkcjonowania przedszkola nie przewiduje się wyżywienia 

(obiadów). W tym okresie obowiązkiem rodziców jest zapewnienie 

zaprowiantowania dziecka na czas pobytu w przedszkolu. 

§ 7 

Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 

1. W oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego 

w Kończewicach organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 

2.  Do wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane są dzieci z oddziałów 

przedszkolnych do czasu objęcia ich obowiązkiem szkolnym na podstawie opinii o 

potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz zgody organu prowadzącego 

przedszkole. 

3.  Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się na podstawie opinii wydanej 

przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, wniosku rodzica/prawnego opiekuna i 

za zgodą organu prowadzącego przedszkole. 

4. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci  ma na celu pobudzenie psychoruchowego 

 i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia 

nauki w szkole.  

5. Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu, jeżeli istnieje 

możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego 
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wspomagania rozwoju dziecka oraz jeżeli przedszkole dysponuje środkami 

dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania.  

6. Dyrektor szkoły powołuje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, 

 w skład którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z dziećmi 

o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: 

1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności 

dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog,lub inny specjalista  

2) nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

3) logopeda, 

 4) inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. 

7. Do zadań zespołu należy w szczególności : 

1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka, kierunku i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania  

wsparcia rodziców dziecka, 

2) nawiązanie współpracy z Zakładem Opieki Zdrowotnej lub Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form 

pomocy, stosownie do jego potrzeb, 

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu 

wczesnego wspomagania, w zakresie realizacji programu, koordynowanie działań 

specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka, 

4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, 

wprowadzanie zmian w indywidualnych programach wczesnego wspomagania, 

stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w 

zakresie wczesnego wspomagania. 

8. Pracę zespołu koordynuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego  

nauczyciel. 

9. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego 

 programu wczesnego wspomagania. 

10. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze  

 godzin przyznanym przez organ prowadzący. 

11. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie 

 z dzieckiem i jego rodziną. 

12. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor 

 szkoły w uzgodnieniu z rodzicami dziecka. 

13. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez: 

1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych 

 w kontaktach z dzieckiem, wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami 

i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwej reakcji na te 

zachowanie,  

2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy  

z dzieckiem,  

3) pomoc przy przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb 

dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich 

środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu. 

 

 



8 
 

§ 8 

Cele i zadania oddziałów przedszkolnych 

 

1. Cele wychowania przedszkolnego są realizowane poprzez wspomaganie rozwoju, 

wychowywanie i kształcenie dzieci w następujących obszarach: 

a. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi 

dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 

b. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. 

Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. 

c. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci. 

d. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w 

poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.  

e. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. 

f. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. 

g. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.  

h. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec muzyka: różne formy 

aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).  

i. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne. 

j. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, 

budzenie zainteresowań technicznych. 

k. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu 

zagrożeń.  

l. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. 

m. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 

n. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. 

o. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 

p. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. 

2. Oddział przedszkolny udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom oraz ich  

rodzicom. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym jest udzielana z 

inicjatywy: 

1) rodziców dziecka; 

2) dziecka; 

3) nauczyciela; 

4) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

5) pracownika socjalnego; 

6) asystenta rodziny; 

7) kuratora sądowego. 

4. Zadania oddziału przedszkolnego są dostosowane odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb 

 środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP.  

5. Praca wychowawczo- opiekuńczo- dydaktyczna odbywa się według ustalonego porządku 

dnia, z zachowaniem właściwych proporcji pomiędzy czynnościami związanymi z wysiłkiem 

fizycznym i umysłowym, a odpoczynkiem. 
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§ 9 

Opieka i bezpieczeństwo dzieci przedszkolnych 

1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w oddziale przedszkolnym oraz w 

czasie zajęć poza przedszkolem: 

1) dzieci przebywające w oddziale przedszkolnym są pod opieką nauczyciela, który 

organizuje zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem 

2) nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zarówno 

pod względem fizycznym, jak i psychicznym; 

3)  każdorazowo nauczyciel sprawdza pod względem bezpieczeństwa, miejsca 

przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, zabawki i 

inne pomoce; 

4) nauczyciel może opuścić oddział dziecięcy w momencie powierzenia podopiecznych 

innemu nauczycielowi, informując o istotnych sprawach dotyczących wychowanków; 

5) nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym 

czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi; 

6) w celu pomocy nauczycielom w szkole tworzy się etat pracownika obsługi szkoły, 

którego zadaniem jest pomoc w opiece nad dziećmi. 

7) obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji 

gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora i rodziców o zaistniałym 

wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach; 

8) w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników oddziału przedszkolnego bez 

względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane  

są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom; 

9) wobec wychowanków przebywających na terenie placówki nie stosuje się żadnych 

zabiegów medycznych oraz nie podaje się żadnych leków; 

10) wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale 

wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 10 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci 

 

 

Przyprowadzanie dzieci 

 

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do oddziału przedszkolnego odpowiadają rodzice. 

2. Dzieci przyprowadza się do oddziału przedszkolnego na godzinę 8.00, nie później niż do 

godziny 8.15 

3. Dzieci dojeżdżające z obwodu szkoły w wieku 5 i 6 lat mogą korzystać z przewozów 

szkolnych organizowanych przez szkołę. Zadaniem rodzica lub innej osoby jest 

przyprowadzenie dziecka na wyznaczony przystanek i przekazać je osobie sprawującej 

nadzór w autobusie. 
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4. Dzieci rozbierają się w szatni. Rodzice wprowadzają dziecko do sali i powierzają opiece  

nauczyciela. 

5. Odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia dziecka do sali. 

6. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie                                 

i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie placówki: przed 

wejściem do budynku, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami do sali zajęć. 

7. Nauczyciel odbierający dziecko od rodzica  ma obowiązek zwrócenia uwagi czy 

wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty (jeżeli nauczyciel wyraża na to 

zgodę) nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie. 

8. Obowiązkiem rodzica jest przekazanie nauczycielowi aktualnych telefonów kontaktowych  

( szczególnie numerów telefonów  komórkowych). 

9. Rodzice mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie 

dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących 

informacji na ten temat. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan 

sugeruje, że nie jest ono zdrowe. Ma on również prawo poprosić rodzica o dostarczenie 

zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do uczęszczania 

dziecka do przedszkola. 

 

Odbieranie dzieci 

 

1. Dzieci należy odbierać  od godz. 12.45 do 13.00 

2. Odbiór dzieci jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe, przez nich 

upoważnione – wymienione w wypełnionym oświadczeniu. 

3. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców lub 

prawnych opiekunów. 

4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z 

oddziału przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę.  

5. Prośba rodzica dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczona przez orzeczenie sądowe. 

6. Obowiązkiem nauczycieli  jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę 

wskazaną w upoważnieniu.  

7. Dzieci dowożone z obwodu szkoły w wieku 5 i 6 lat mogą korzystać z odwozów 

szkolnych organizowanych przez szkołę. Szkoła zapewnia osobę, która odprowadza dzieci 

do autobusu i przekazuje opiekunowi dowozów. Zadaniem rodzica lub innej osoby jest 

odbiór dziecka z wyznaczonego przystanku. 

8. Nauczyciel stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola w przypadku, gdy stan 

osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub przejawia 

agresywne zachowanie i nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W tym 

przypadku nauczyciel wzywa drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka 

osobę. O zaistniałej sytuacji informuje dyrektora szkoły. 

9. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka z przedszkola w godzinach pracy 

placówki (sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do telefonicznego 

poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odebrania 

dziecka. 

10. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziałów 

przedszkolnych nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub 

osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji.  
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11. W przypadku gdy pod wskazanymi przez rodziców  numerami telefonów (praca, dom, tel. 

komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób 

upoważnionych do odbioru dziecka  nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przez 

jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat Policji o 

niemożności skontaktowania się z rodzicami ( prawnymi opiekunami) dziecka w celu 

ustalenia miejsca pobytu rodziców. 

12. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby 

przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej 

osobie. 

13. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach 

przyprowadzania i odbioru dzieci, podpisują oświadczenie, w którym wskazują osoby 

uprawnione do odbioru dziecka. 

 

§ 11 

Organy przedszkola 

 

 1. Organami oddziału przedszkolnego są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna, która jest radą wspólną szkoły i oddziałów przedszkolnych; 

3) Rada Rodziców, która jest wspólną szkoły i oddziałów przedszkolnych 

2. Kompetencje organów oddziałów przedszkolnych są takie same jak kompetencje 

organów szkoły. 

§ 12 

Prawa i obowiązki dzieci oraz ich rodziców 

 

1.Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego 

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

2) poszanowania jego godności osobistej; 

3) życzliwego i podmiotowego traktowania; 

4) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej. 

5) akceptacji jego osoby; 

6) prawidłowego przygotowania do podjęcia nauki w szkole; 

7) korzystania z wszelkich urządzeń i pomocy dydaktycznych znajdujących się na stanie 

przedszkola. 

2.Rodzic ma prawo do: 

 1) znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola  

2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i rozwoju; 
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 3) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na 

temat pracy przedszkola. 

§ 13 

 

1.Dziecko w oddziale przedszkolnym ma obowiązek: 

1) poszanowania mienia w przedszkolu; 

2) stosowania się do przyjętych umów opracowanych przez dzieci i nauczycieli  

dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej. 

 

§ 14 

 

1.Do podstawowych obowiązków rodzica należy: 

1) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu; 

2) podejmowanie z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu działań  

mających na celu ujednolicenie podejmowanych wobec dziecka oddziaływań; 

3) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce; 

4) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców; 

5) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu (jeżeli występują), 

6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne 

zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych; 

7) przestrzeganie zasady, że do przedszkola uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe; 

8) bezzwłoczny odbiór dziecka z przedszkola w razie zgłoszenia telefonicznego o jego 

niedyspozycji; 

9) uczestniczenie w spotkaniach organizowanych dla rodziców na terenie przedszkola. 

§ 15 

 

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego 

(dotyczy dzieci 6-cio letnich) są zobowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola – dotyczy 

rodziców dzieci nie zameldowanych na terenie obwodu szkolnego; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 

4) jeżeli dziecko podlega obowiązkowi wychowania przedszkolnego w obwodzie szkoły, 

a uczęszcza do innego przedszkola, obowiązkiem rodzica jest poinformowanie dyrektora 

szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku, o realizacji tego obowiązku. 
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§ 16 

 

Tryb skreślenia dziecka z  listy dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego 

1. Organ prowadzący  przedszkole, w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć 

decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola i skierowania do 

odpowiedniej placówki w przypadku: 

    a) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu; 

   b) stałych, agresywnych zachowań dziecka zagrażających zdrowiu i życiu pozostałych  

       wychowanków; 

   c) powtarzających się, agresywnych zachowań rodziców dziecka w przedszkolu, łamiących  

       normy współżycia społecznego i zasady zachowania w instytucji publicznej; 

   d) ukrytych ciężkich chorób dziecka, niezgłoszonych przez rodziców 

 2. Przed podjęciem decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków organ prowadzący lub 

dyrektor przedszkola zobowiązany jest zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności 

podjęcia współpracy z przedszkolem w celu rozwiązania zaistniałego problemu. 

 3. Skreślenie dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola następuje na podstawie 

uchwały rady pedagogicznej. 

 4. O podjętej decyzji  organ prowadzący powiadamia rodziców na piśmie. 

  

§ 17 

Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z 

rodzicami.  

 1. Rodzice i wszyscy pracownicy przedszkola współpracują ze sobą na rzecz dobra dzieci. 

     Pracownicy współpracują z rodzicami na zasadzie partnerstwa i wzajemnego szacunku. 

 2. Przedszkole jest dla rodziców placówką przyjazną i otwartą.   

3.  Rodzice mają możliwość przekazywania informacji o dziecku w sposób bezpośredni lub 

telefoniczny  w godzinach otwarcia przedszkola bez wcześniejszego umawiania, o ile to nie  

zakłóci organizacji pracy z dziećmi. 

 4. Dyrektor przedszkola służy pomocą rodzicom w uzgodnionym wcześniej terminie. 

 5. Przedszkole współdziała z rodzicami zachęcając do korzystania z następujących form 

współpracy:  

- konsultacje indywidualne z : dyrektorem, nauczycielem lub specjalistą w miarę bieżących 

potrzeb; 

- zebrania grupowe; 
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- korzystanie ze strony internetowej szkoły; 

- pomoc w organizowaniu wycieczek; 

- współudział w organizowaniu uroczystości i imprez przedszkolnych; 

- udział w zajęciach otwartych; 

- aktywny udział w różnorodnych konkursach związanych z realizacją programu; 

- eksponowanie różnych prac dzieci; 

- wspólne seminaria , warsztaty,  pogadanki tematyczne dotyczące zagadnień interesujących 

rodziców, rozwiązywanie problemów wychowawczych i organizacyjnych; 

- podejmowanie wspólnie z dyrektorem i nauczycielami działań mających na celu 

  podniesienie estetyki wewnętrznej i zewnętrznej przedszkola oraz wzbogacenie                  

  i  doposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji  

 

§ 18 

Warunki stosowania sztandaru w przedszkolu. 

1. Do ważnych uroczystości w oddziałach przedszkolnych może być używany sztandar 

szkoły. 

2. Ceremoniał stosowania sztandaru jest taki sam jak dla szkoły. 

3. Poczet sztandarowy stanowią uczniowie szkoły – taki sam jak dla szkoły.  

 

 

 

 

Rozdział III 

 

Cele i zadania szkoły. 

Współdziałanie z instytucjami. 

 

§ 19 

 

1. Szkoła zapewnia dzieciom realizację konstytucyjnego prawa do kształcenia, wychowania i 

opieki. 

2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 
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3. Edukacja w szkole polega na harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania, 

kształtowania umiejętności i wychowania. 

4. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności: 

 a) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem, 

 b) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym, co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, 

 c) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych 

treści, 

 d) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności/ przyczynowo-  

     skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych, itp./ 

 e) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 

 f) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w 

sobie, w sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, 

 g) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej. 

5. Szkoła w zakresie kształcenia umiejętności zapewnia możliwości nabywania następujących 

umiejętności: 

 a) planowanie, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz 

większej odpowiedzialności za własną naukę, 

 b) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu 

widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem 

ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień, 

 c) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi 

międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania 

na gruncie zachowania obowiązujących  norm, 

 d) rozwiązywania problemów w twórczy sposób, 

 e) poszukiwania, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz 

efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

 f) odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i 

nawyków, 

 g) rozwoju sprawności umysłowych, oraz osobistych zainteresowań, 

 h) przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego  rozwiązywania konfliktów i 

problemów społecznych, 

6. Szkoła w zakresie pracy wychowawczej wspiera rodziców i zamierza w szczególności do 

tego, aby uczniowie przede wszystkim: 

  a) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego / w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, 

duchowym/, 
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 b) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną  na poszukiwanie prawdy, 

dobra i piękna na świecie, 

c) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych 

jak i całej edukacji na danym etapie,  

d) stawali się bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym 

 i społecznym godząc  umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, 

e) poszukiwali odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów 

życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, 

f) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz 

przygotowywali się dożycia w rodzinie w społeczności lokalnej i w państwie w duchu 

przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, 

g) przygotowywali się rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i 

hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się, 

h) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność  słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów. 

7. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć obowiązkowych i 

nadobowiązkowych, lekcyjnych i pozalekcyjnych, także podczas przerw przed i miedzy 

lekcyjnych. 

8. Umożliwia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

9. Zabezpiecza pierwszą pomoc medyczną wykonywaną przez higienistkę zatrudnioną 

 w Ośrodku Zdrowia w Kończewicach, a w przypadku jej nieobecności przez wszystkich 

nauczycieli i pracowników szkoły przeszkolonych w tym zakresie. 

 

§ 20 

 

1.  W szkole uczniów kształci się w dwóch etapach edukacyjnych: 

  a)  I etap edukacyjny, obejmujący klasy I-III - edukacja wczesnoszkolna  

  b)  II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV-VIII 

2.  Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej w szkole są: 

   a) obowiązkowe zajęcia dydaktyczne 

   b) dodatkowe zajęcia 

   c) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów 

   mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dziecka. 

   d) zajęcia religii oraz zajęcia wychowania do życia w rodzinie  
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§ 21 

 

1.  Sposoby realizacji zadań i celów szkoły określone są poprzez 

a) plan nauczania dla danego rocznika, który uwzględnia aktualny ramowy plan nauczania. 

Określa on liczbę godzin zajęć obowiązkowych i dodatkowych z  poszczególnych 

przedmiotów. 

b) program wychowawczo- profilaktyczny szkoły, który opisuje w sposób całościowy 

wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich 

nauczycieli  

c) arkusz organizacyjny szkoły opracowany do 20 kwietnia każdego roku przez dyrektora 

szkoły na podstawie planów nauczania i ramowego planu nauczania.  

d) szkolne zasady oceniania 

e) szkolny zestaw programów nauczania i podręczników szkolnych podawany do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej szkoły corocznie do 1 września danego roku. 

 

§ 22 

1. Rada pedagogiczna w porozumieniu z radą rodziców przygotowuje program 

wychowawczo- profilaktyczny.  

2. Program wychowawczo-profilaktyczny po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną 

uchwala rada rodziców. 

 

§ 23 

 

1. Szkoła organizuje dla uczniów dodatkowe zajęcia z uwzględnieniem  w szczególności ich 

potrzeb rozwojowych w miarę posiadanych środków i kadry na ten cel: 

a) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 

b) koła zainteresowań, 

c) zajęcia sportowe 

d) wychowanie do życia w rodzinie, 

e) zajęcia psychoedukacyjne i psychoprofilaktyczne - w miarę potrzeb. 

2. Szkoła organizuje  pomoc psychologiczno pedagogiczną uczniom, która polega na 

rozpoznaniu i zaspokojeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

rozpoznaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia. 

2.1. Planowaniem i realizacją pomocy psychologiczno – pedagogicznej zajmują się w szkole 

wychowawcy klasowi. W razie potrzeby wychowawca konsultuje sposób udzielenia pomocy 

z zespołem nauczycielskim. 

2.2 Formami  pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole są: 
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 a) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  

 b) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne  

 c) zajęcia logopedyczne  

 d) zajęcia socjoterapeutyczne  

 e) porady i konsultacje dla ucznia i rodziców 

 f) zajęcia rozwijające uzdolnienia  

 g) koła zainteresowań i zajęcia sportowe 

2.3 Sposoby pomocy  psychologiczno – pedagogicznej 

 a) dostosowanie sprawdzianów i testów do możliwości uczniów 

 b) indywidualna praca na lekcji 

 c) indywidualna praca z uczniem podczas zajęć świetlicy 

 d) indywidualna praca wychowawcza – np. rozmowa raz w tygodniu, założenie 

 zeszytu itp 

 e) przygotowanie ucznia i udział w konkursach, zawodach 

              f) pomoc materialna – wyprawka, stypendium socjalne, pomoc rzeczowa 

2.4 O pomocy udzielanej pomocy i jej efektach informowani są rodzice dziecka. 

2.5 Pomoc psychologiczno pedagogiczna organizowana jest zgodnie z rozporządzeniem MEN 

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w 

szkołach. 

2.6  Po zakończeniu nauki w klasie VIII  wychowawca przekazuje pisemną informację 

rodzicom ucznia (wskazując obszary pomocy) dotyczące konieczności objęcia pomocą ucznia 

w  szkole ponadpodstawowej. 

3. Szkoła zapewnia uczniom możliwości i higieniczne warunki spożycia dziennie jednego 

posiłku w stołówce szkolnej. Odpłatność za jeden posiłek ustala  dyrektor szkoły. Dopuszcza 

się całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat za posiłki uczniów, którzy potrzebują 

szczególnej opieki – wówczas koszty pokrywa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej lub inne 

instytucje  i osoby prywatne. 

 

§ 24 

 

1. Szkoła współdziała  z poradniami psychologiczno –pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. 

2. Dwa razy w roku szkolnym organizowane jest posiedzenie rady pedagogicznej poświęcone 

wskazaniu rodzicom dzieci, które dla ich dobra powinny zostać zbadani w poradni 

psychologiczno – pedagogicznej. 

3. Wychowawcy, w miarę potrzeb wychowawczych organizują spotkania dla klasy lub 

rodziców  z pedagogiem lub psychologiem poradni psychologiczno –pedagogicznej . 
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§ 25 

 

1. Szkoła współdziała z rodzicami /prawnymi opiekunami / w zakresie  nauczania, 

wychowania i profilaktyki: 

a) informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w zakresie nauczania i wychowania, 

b) organizuje spotkania z rodzicami, przynajmniej jedno w roku, 

c) na bieżąco informuje rodziców o wynikach i  zachowaniu ucznia na spotkaniach 

indywidualnych organizowanych przez wychowawcę obowiązkowo dwa razy w roku (po 

jednym spotkaniu w każdym semestrze), 

d) umożliwia rodzicom  konsultacje ze wszystkimi nauczycielami, 

e) szkoła zasięga opinii rodziców w sprawach: 

• szkolnych zasad oceniania, 

• programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

• koncepcji pracy szkoły i budżetu szkoły, 

• regulaminów szkolnych 

f) informuje o kryteriach ocen szkolnych i przeprowadzonych egzaminach, 

g) udostępnia rodzicom zbiory biblioteki szkolnej, 

h) wyraża zgodę na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, 

i)  przyjmuje uwagi, wnioski i opinie w sprawach szkoły, 

 

§26 

 

Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie 

działalności innowacyjnej. 

1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia 

eksperymentalne. 

2. Uchwałę w sprawie uchwalenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po 

uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji. 

3. Oddział w którym prowadzona będzie innowacja wybierany jest przez dyrektora 

szkoły w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym innowację, po zasięgnięciu 

opinii rodziców danego oddziału. 

4. Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć o których mowa w pkt. 1, nauczyciel 

przedstawia dyrektorowi szkoły program zajęć, zaopiniowany przez dwóch 

nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych. 
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5. Szkoła może współdziałać z innymi organizacjami w zakresie działalności 

innowacyjnej oraz eksperymentalnej. 

 

 

 

Rozdział IV 

Szkolne  zasady oceniania 

 

§ 27 

 

1.UWAGI    OGÓLNE 

1.1 Rok szkolny dzieli się na 2 semestry: 

a) PIERWSZY SEMESTR  -  od  01 września do końca stycznia roku  danego roku  

szkolnego. Pierwszy semestr kończy się klasyfikacją śródroczną . 

b) DRUGI   SEMESTR  -  od 1 lutego do końca roku szkolnego. Drugi semestr kończy się  

klasyfikacją roczną . 

c) Klasyfikację śródroczną  przeprowadza się w ostatnim tygodniu I-ego semestru  

d) Klasyfikację roczną  i końcową przeprowadza się tydzień przed zakończeniem zajęć 

szkolnych w danym roku szkolnym. 

e) Klasyfikacyjne oceny śródroczne z przedmiotów i zachowania nauczyciele wystawiają do 

15 stycznia danego roku szkolnego. 

f) Roczne i końcowe oceny z przedmiotów i zachowania nauczyciele wystawiają do 15 

czerwca danego roku szkolnego. 

1.2. 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. Klasyfikację 

śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym 

w pkt. 1.1c 

1.3. 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, z tym że w klasach 

I–III szkoły podstawowej w przypadku: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 

zajęć; 

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

1.4. Na klasyfikację końcową składają się: 
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1) roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 

programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym, oraz 

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

odpowiednio w klasach programowo niższych lub semestrach programowo niższych w szkole 

danego typu, oraz 

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

4) klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły w terminie 

określonym w pkt. 1.1d 

 

2.  OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

2.1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

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

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

szkolnego, które ma na celu: 

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

postępach w tym zakresie; 

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

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i 

zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

2.4. Ocenianie szkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych,  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

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

dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
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4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych 

5) ustalanie rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

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

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

2.5. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przyjętą w szkole skalą ocen. 

2.6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców,o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 

realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych. 

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

rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

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

zachowania. 

2.8  Forma informowania rodziców:  

1) Przyjmuje się w szkole, że formą informowania rodziców jest nieograniczony dostęp do 

materiałów związanych z ocenianiem znajdujących się w bibliotece szkolnej. Materiały są w 

formie elektronicznej na płycie DVD.  

2.9 Forma informowania uczniów: 

1) na początku roku szkolnego na pierwszych godzinach wychowawczych, wychowawcy klas   

zapoznają uczniów z regulaminem szkoły i zasadami oceniania zachowania. 

2) Na pierwszych godzinach lekcyjnych nauczyciele informują uczniów o wymaganiach 

edukacyjnych, sposobie oceniania oraz warunkach i trybie otrzymania oceny wyższej niż 

przewidywana. 

3) Uczniowie mają nieograniczony dostęp do materiałów związanych z ocenianiem 

znajdujących się w bibliotece szkolnej. 

 

3. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ 

 

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

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 
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2)  Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie 

tym wymaganiom. 

3) Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia: 

a) Posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

b) Posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego 

orzeczenia; 

c) Posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

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

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

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

d) Nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 

nauczycieli i specjalistów. 

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

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

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

podstawowej. 

5) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, 

niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych na wcześniejszym  etapie edukacyjnym. 

6) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki oraz z 

wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii 

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii. 

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

wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

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

4.  Ocenianie w klasach I – III 

a) w  klasach I – III ocena śródroczna osiągnięć edukacyjnych jest oceną opisową  i jest 

przekazywana rodzicom  uczniów na piśmie, oryginał oceny semestralnej włączony zostaje 

do arkusza ocen. O formie informacji decyduje nauczyciel wychowawca,  

b) nauczyciel gromadzi informacje o osiągnięciach ucznia w dzienniku lekcyjnym, 

c) nauczyciele dla własnej informacji o bieżących osiągnięciach ucznia stosują skalę 

punktową od 1 do 6 w dzienniku lekcyjnym, 
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d) klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej 

oceny kwalifikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny kwalifikacyjnej zachowania. Jest 

to ocena opisowa.  

e) Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do 

klasy programowo wyższej. 

f) W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w 

danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o 

powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy 

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

zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

g)  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. 

h) w klasach I –III przewiduje się tytuł „Wzorowego ucznia” dla uczniów wyróżniających się 

w nauce i zachowaniu.  

i) o zagrażającym uczniowi nie klasyfikowaniu lub groźbie nie uzyskania promocji 

wychowawca klasy zawiadamia rodziców ucznia w formie pisemnej drukiem przechodzącym 

przez sekretariat szkoły na m-c przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 

j) nauczyciel języka obcego   na podstawie obserwacji i zgromadzonych informacji o 

osiągnięciach ucznia w dzienniku lekcyjnym, przekazuje krótka informację pisemną 

dotyczącą postępu w nauce każdego ucznia dwukrotnie: przed klasyfikacją semestralną i  

roczną. Informacja powinna być przekazywana w takim terminie, aby wychowawca mógł 

umieści informację o postępach w nauczaniu języka obcego w ocenie opisowej semestralnej i 

na świadectwie. Termin przekazywania informacji o uczniu uzgadnia nauczyciel języka 

obcego z wychowawcą. Bieżące informacje o postępach uczniów w nauce języka obcego, 

nauczyciel przekazuje wychowawcy, który przekazuje informację rodzicom na 

indywidualnych spotkaniach. 

5. Ocenianie w klasach IV – VIII 

1) Roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne, ocenianie bieżące, począwszy od klas IV, 

ustala się w stopniach wg następującej skali: 

      1) Stopień celujący - 6; 

      2) Stopień bardzo dobry- 5; 

      3) Stopień dobry- 4; 

      4) Stopień dostateczny- 3; 

      5) Stopień dopuszczający- 2; 

      6) Stopień niedostateczny- 1. 

2) Stopnie, o których mowa w ust. 1) pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną 

oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 1) pkt 6. 
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3) Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia 

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

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia 

dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia 

związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

4) Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie 

umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

5) Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania 

kształcenia integracyjnego. 

6) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

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

szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków 

7) Oceny klasyfikacyjne semestralne i końcoworoczne nauczyciele wystawiają na podstawie 

średnich ważonych wyliczanych ze wszystkich ocen zaokrąglając średnie według zasad 

matematycznych ( np: 1,49 – ocena niedostateczna, a 1,50- ocena dopuszczająca). Planując 

sposób oceniania nauczyciele ustalają sobie tak wagi ocen, aby średnia ważona oddawała 

wiedzę i umiejętności ucznia. 

8) Przyjmuje się jednolite wagi ocen w szkole: 

- praca domowa, aktywność – waga 1 

- Kartkówki, odpowiedzi – waga 2 

- testy, sprawdziany – waga 3 

Do innych ocen wagi ustala każdy nauczyciel indywidualnie planując to w przedmiotowym 

systemie oceniania. 

9) Wymagania na poszczególne oceny z wszystkich przedmiotów nauczania wraz z 

przewidywanymi sposobami sprawdzania wiadomości zawarte są w przedmiotowym systemie 

oceniana  nauczyciela dostarczone dyrektorowi szkoły do 15 września w formie papierowej 

lub elektronicznej. Uczniów i rodziców informuje się zgodnie ze statutem. 

10) Nauczyciele obowiązkowo informują każdego ucznia o planowanej ocenie proponowanej 

i klasyfikacyjnej krótko uzasadniając swoją decyzję. 

11) Formy oceniania uczniów: 

a) sprawdziany i testy w formie zadań otwartych lub zamkniętych. Sprawdzian lub test 

obejmuje minimum trzy tematy 

 sprawdzian powinien być zapowiedziany przynajmniej 7 dni wcześniej 

 sprawdzian powinien być poprawiony w ciągu 7 dni i dany uczniowi do wglądu 

 mogą być maksymalnie 2 sprawdziany w ciągu jednego dnia 

 informację o sprawdzianie  nauczyciel zapisuje w dzienniku elektronicznym, a 

uczniowie do zeszytu 
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 uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy sprawdzianu w ciągu 7 dni od jego 

otrzymania 

 obowiązkiem nauczyciela jest zapisanie w dzienniku obu ocen, jeżeli uczeń 

sprawdzian poprawiał 

b) kartkówki 

 kartkówka jest formą odpowiedzi pisemnej sprawdzającej wiadomości co najwyżej z 

dwóch                                        ostatnich lekcji 

 kartkówka może być niezapowiedziana i może być ich dowolna liczba w ciągu 

jednego dnia 

 kartkówka powinna być oddana na następnej lekcji 

c) odpowiedź ustna – stosowanie jej jest indywidualną decyzją nauczyciela. 

d) zeszyt – jest wizytówką ucznia, powinien być prowadzony starannie i nauczyciel ma 

prawo  ocenić prowadzenie zeszytu przez ucznia 

10)  Praca domowa: 

a) nauczyciel ma prawo zadawać uczniowi prace domowe 

b) praca domowa powinna być zapisana w zeszycie i dzienniku elektronicznym 

c) jeżeli liczba godzin przedmiotu jest większa niż 2 w tygodniu, nauczyciel nie zadaje prac 

domowych na dni wolne /sobota, niedziela/, 

d) na przerwy świąteczne i ferie nauczyciele mogą zadawać prace domowe dla chętnych   

uczniów 

11)  Przygotowanie do lekcji: 

a) uczeń powinien być przygotowany do lekcji 

b) jeden raz w semestrze uczeń może być nie przygotowany do zajęć ( nauczyciel może 

zwiększyć ilość nie przygotowań w zależności od ilości godzin lekcyjnych) 

c) uczeń zobowiązany jest zgłosić o tym nauczycielowi przed lekcją, a nauczyciel to     

odnotowuje 

12) Do rozmów z nauczycielem odnośnie wszelkich spraw związanych z w/w prawami ucznia 

upoważniony jest wyłącznie gospodarz klasy lub jego z-ca. 

13)  Ze sprawdzianów i testów stosuje się w szkole jednolity przelicznik na ocenę 

95% - 100% ocena celująca 

86%-94% ocena bardzo dobra 

71%-85% ocena dobra 

50%-70% ocena dostateczna 

40%-49% ocena dopuszczająca 

<40% ocena niedostateczna 

14)  Zapowiadając sprawdzian uczniowie zapisują w zeszycie jego termin oraz zakres 

materiału 
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15)  Uczniom bardzo słabym (zwłaszcza z opiniami i orzeczeniami PPP) nauczyciel ma 

prawo przygotować kartkówkę lub sprawdzian z odrębnymi pytaniami dostosowanymi do 

możliwości uczniów 

a) uczniowie Ci są oceniani wg zasad i kryteriów ustalonych z tymi uczniami z 

powiadomieniem pozostałych uczniów w klasie . 

b) uczeń ma prawo wyboru formy pisanej kartkówki lub sprawdzianu – o obniżonych 

wymaganiach lub takiej jak piszą wszyscy uczniowie . 

c) nauczyciel decyduje, którzy uczniowie mogą pisać kartkówkę lub sprawdzian o niższym 

stopniu trudności (na podstawie opinii, orzeczenia PPP lub zakwalifikowania do zespołu 

wyrównawczego) 

16)  Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (bez kartkówek) nauczyciel ma 

obowiązek przechowywać  cały rok szkolny.  

17)  Na prośbę ucznia lub jego rodziców (ustną lub pisemną) nauczyciel na terenie szkoły 

udostępnia pracę ucznia oraz uzasadnia  ustaloną ocenę. 

18)  Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 

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

poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny 

zachowania – do kryteriów ocen zachowania; 

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

dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

c) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć; 

19) W ciągu 3 dni uczeń lub rodzic może odwołać się od wystawionej oceny cząstkowej do: 

nauczyciela, wychowawcy klasowego, opiekuna SU lub dyrektora szkoły. 

a) osoba, do której uczeń się odwołuje powinna wysłuchać ucznia i nauczyciela, podjąć 

kompromisowe rozwiązanie i uzasadnić swoją decyzję, 

b) sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii ucznia, nauczyciela i 

opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 

c) decyzja dyrektora jest ostateczna, 

d) odwołanie od oceny śródrocznej i rocznej określa p-kt 5 

20) W ciągu 21 dni po zakończeniu  I semestru wychowawcy przekazują tylko informację o 

uzyskanych przez ucznia ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania. 

a) Nauczyciel, który wystawia niedostateczną śródroczną ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu 

oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, który widzi zagrożenie nieotrzymania promocji 

przez ucznia do klasy programowo wyższej, informują rodziców pisemnie zgodnie z 

przyjętym w szkole szablonem informacji. 

21) Wszyscy nauczyciele klas IV-VI w szkole nie później niż do 31 maja danego roku 

szkolnego wystawiają  proponowane roczne i końcowe oceny z zajęć edukacyjnych i 

zachowania oraz informują ucznia o przewidywanej dla niego ocenie, a także warunkach i 

trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych i zachowania, jeżeli taka możliwość istnieje 

22) Wychowawca klasy w formie elektronicznej i pisemnej informuje rodziców o 

zaproponowanych  ocenach ze wszystkich zajęć edukacyjnych i zachowania w ciągu 3 dni 

roboczych od wystawienia ocen.. 
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23) Szczególne osiągnięcia uczniów dokumentowane są w „Kronice szkoły” oraz na stronie 

internetowej szkoły 

24) Począwszy od klasy IV uczeń, który uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych oraz 

średnią ocen 4,75 oraz ocenę bardzo dobrą z zachowania otrzymuje świadectwo szkolne 

promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające odpowiednio uzyskanie 

promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z wyróżnieniem. Średnia ocen 

w klasie VI wyraża średnią z klasy VI wraz z ocenami rocznymi zajęć edukacyjnych 

obowiązkowych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych. 

a) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę wlicza się 

oceny z tych przedmiotów do średniej semestralnej i rocznej. 

25) Wszyscy uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskali wyniki 

świadczące o tym, że poziom osiągnięć uniemożliwia lub utrudnia im kontynuowanie nauki w 

klasie programowo wyższej, uzyskują wsparcie ze strony wychowawczej który w 

porozumieniu  z rodzicami i nauczycielami przedmiotów ustala odpowiednie  formy pomocy, 

zapobiegające narastaniu niepowodzeń szkolnych, 

26) Klasyfikowanie i promowanie dzieci objętych zajęciami rewalidacyjno – 

wychowawczymi 

a) jeżeli w obowiązku szkolnym na terenie obwodu szkoły znajdują się dzieci z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim i mają orzeczenie poradni psychologiczno –

pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych  indywidualnych, prowadzi 

się takie zajęcia w liczbie godzin przyznanych na ten cel przez organ prowadzący szkołę, 

b) zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze prowadzi nauczyciel posiadający odpowiednie 

przygotowanie określone w odrębnych przepisach, 

c) zajęcia organizuje się w domu rodzinnym za zgodą rodziców.   

d) godzina zajęć rewalidacyjno – wychowawczych trwa 60 minut, 

e) opiekę niezbędną w czasie zajęć sprawuje pomoc nauczyciela, którą jest jeden z 

rodziców/opiekun prawny/, 

f) rodzice /opiekun prawny/ zapewniają odpowiednie warunki niezbędne do  prowadzenia 

zajęć, 

g) nauczyciel prowadzący zajęcia prowadzi dokumentację zajęć: 

 - dziennik zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, 

 - zeszyt obserwacji 

h) w dzienniku zajęć rewalidacyjno –wychowawczych nauczyciel opracowuje indywidualny 

program zajęć   dostosowując  go do liczby godzin i możliwości dziecka. 

i) klasyfikacja i promocja dziecka polega na określeniu przez nauczyciela prowadzącego 

zajęcia, czy dziecka opanowało zaplanowane cele w stopniu wystarczającym do 

klasyfikowania lub prowadzenia dziecka do wyższego zespołu rewalidacyjno – 

wychowawczego. 

j) dla informacji rodziców o przebiegu nauczania  i postępach w nauce stosuje się 
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ocenę opisową jak w nauczaniu zintegrowanym, którą dołącza się do zaświadczenia i arkusza 

ocen, 

k) nauczanie  w danym roku szkolnym kończy się wydaniem zaświadczenia, które jest 

równoznaczne z otrzymaniem świadectwa. 

 

6. OCENIANIE ZACHOWANIA 

1) Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania 

przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych 

w statucie szkoły. 

2) Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczne z zachowania w oddziałach klas I-III są ocenami 

opisowymi. 

3) Śródroczną i roczną  ocenę zachowania, począwszy od klasy czwartej, ustala się według 

następującej skali: 

a) Wzorowe; 

b) Bardzo dobre; 

c) Dobre; 

d) Poprawne; 

e) Nieodpowiednie; 

f) Naganne. 

4) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 

a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

b) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

c) Dbałość o honor i tradycje szkoły; 

d) Dbałość o piękno mowy ojczystej; 

e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych; 

f) Godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią; 

g) Okazywanie szacunku innym osobom. 

5) Kryteria wymagań na poszczególne oceny  zachowania: 

a) Ocenę  wzorową otrzymuje uczeń który: 

- nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia, 

- nie spóźnia się do szkoły /przypadki losowe/, 

- bez zastrzeżeń zachowuje się na lekcji i w czasie przerw, 

- przykładnie wypełnia zarządzenia porządkowe szkoły, rodziców, koleżanek i  kolegów, 
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- jest kulturalny w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, koleżanek i 

kolegów, 

- prezentuje wzorową  kulturę i  estetyczny wygląd, 

- zawsze reaguje na zło , jest życzliwy , uczynny, koleżeński, 

- sumiennie i odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i obowiązków, 

- szczególnie zaangażuje się w prace na rzecz klasy, szkoły, środowiska , przejawia   własną 

inicjatywę, 

- jest godnym reprezentantem szkoły na zewnątrz, 

- przejawia duży wkład pracy, zaangażowanie w podnoszenie swojej wiedzy /konkursy, 

olimpiady, itp./ 

b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który: 

- nie opuszcza zajęć bez usprawiedliwienia, 

- nie spóźnia się do szkoły, 

- bez zastrzeżeń zachowuje się na lekcjach i przerwach,  

- przykładnie stosuje się do poleceń nauczycieli i rodziców, 

- jest kulturalny w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, koleżanek i 

kolegów, 

- stara się wykorzystać swoje możliwości w nauce, 

- dotrzymuje ustalonych terminów, 

- podejmuje różne prace i stara się je wykonać,  

- zawsze reaguje na zło, zawsze szanuje pracę swoją i innych, 

- z zaangażowaniem reprezentuje szkołę na zewnątrz 

c) Ocenę  dobrą otrzymuje uczeń który: 

- nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia, 

- nie spóźnia się do szkoły /dopuszczalne 5 spóźnień w semestrze/ 

- zachowuje się bez zastrzeżeń w czasie lekcji i na przerwach, 

- jest kulturalny w stosunku do nauczycieli ,pracowników szkoły, rodziców, koleżanek 

- dba o estetykę swego wyglądu , a jego kultura bycia nie budzi zastrzeżeń, 

- jest życzliwy, uczynny i koleżeński, 

- wypełnia zarządzenia porządkowe wewnątrzszkolne, 

- właściwie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i obowiązków, 

- jest aktywny, chętny do udziału w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska. 

d) Ocenę  poprawną otrzymuje uczeń który: 
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- uczęszcza do szkoły regularnie ale może mu się zdarzyć do 8 spóźnień i do 10 godzin 

nieusprawiedliwionych nieobecnych w  semestrze, 

- jest grzeczny , ale zdarzają mu się drobne uchybienia, 

- w wypełnianiu zarządzeń porządkowych popełnia drobne uchybienia, 

- dba o kulturę bycia i estetyczny wygląd, 

- wywiązuje się z powierzonych mu zadań i obowiązków szkolnych, 

- nie przejawia aktywności w działaniu na rzecz klasy i szkoły, 

e) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń , który: 

- kilka razy naruszył  regulamin szkoły, 

- źle zachowuje się w czasie lekcji i przerw, opuszcza samowolnie klasę, 

- nie reaguje na upomnienia nauczyciela, 

- nie wypełnia zarządzeń porządkowych szkoły, 

- nie dba o mienie szkoły, a nawet niszczy je złośliwie i świadomie, 

- jest niegrzeczny , opryskliwy a nawet wulgarny w stosunku do nauczycieli, pracowników 

szkoły, koleżanek i kolegów, 

- stwierdzono, że uczeń palił papierosy , pił alkohol, używał środki odurzające lub narkotyki. 

f) Ocenę naganną  otrzymuje uczeń , który: 

- notorycznie narusza regulamin szkoły 

- opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia i spóźnia się do szkoły 

- podczas lekcji i przerw zachowuje się nagannie 

- nie reaguje na polecenia nauczycieli i pracowników szkoły 

- uczy się znacznie poniżej swoich możliwości 

- narusza dobre imię szkoły nagannie zachowując w szkole i poza nią. 

- złośliwie i świadomie niszczy mienie szkoły 

- nie angażuje się w wykonywanie jakichkolwiek prac na terenie szkoły 

- jest obojętny wobec przejawów zła  

- jest agresywny wobec kolegów i koleżanek 

- używa wulgaryzmów 

- stosuje wymuszenia wobec kolegów i koleżanek 

- stwierdzono, że uczeń palił papierosy lub pił alkohol 

6) ostateczną ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając: 

a) ocenę nauczycieli - nauczyciele uczący w danej klasie, obserwując zachowanie uczniów, 

kierując się  regulaminem szkoły, przyznają każdemu z uczniów od jednego do sześciu 
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punktów odwołując się do kryteriów wymagań na poszczególne oceny z zachowania, 

umieszczając swoją punktację w zbiorczej tabeli. Wychowawca oblicza średnią punktów 

przyznanych przez nauczycieli i wpisuje średnią z jednym miejscem po przecinku do 

zbiorczej tabeli oceniania uczniów.  

Kryteria oceniania którymi kieruje się nauczyciel: 

1.Zachowanie na lekcji – przeszkadzanie nauczycielowi lub innym uczniom, rozmowy bez 

potrzeby, stosunek do kolegów i nauczyciela 

2.Zachowanie na przerwach – używanie słownictwa, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, 

reagowanie na przemoc i uwagi, dbanie o mienie swoje, kolegów i szkoły 

3.Przygotowanie do lekcji- materiały i przybory niezbędne do uczestnictwa w zajęciach 

4.Praca w grupach – aktywność pracy, zachowanie 

5.Zaangażowanie w życie szkoły – chęć udziału w konkursach, apelach itp. 

b) wpisy do dziennika elektronicznego. Wychowawca gromadzi wszelkie informacje i 

spostrzeżenia o zachowaniu ucznia w dzienniku elektronicznym. Obowiązkiem wychowawcy 

i nauczycieli jest dokonywanie wpisów pozytywnych i negatywnych dotyczących zachowań 

poszczególnych uczniów. Zadaniem pozostałych pracowników szkoły jest informowanie 

wychowawców o zachowaniu uczniów podczas przerw, na stołówce, czy innych miejscach w 

szkole, natomiast obowiązkiem wychowawcy jest sporządzenie odpowiedniej notatki w 

dzienniku. 

c) ocenę klasy i samoocenę ucznia. Wychowawca klasy na godzinie wychowawczej 

przeprowadza wśród uczniów ankietę, w której uczniowie oceniają się wzajemnie oraz 

dokonują samooceny. Przed przeprowadzeniem ankiety wychowawca przypomina kryteria 

oceniania zachowania. Wychowawca oblicza średnią i wpisuję średnią z jednym miejscem po 

przecinku do zbiorczej tabeli oceniania uczniów  

d) biorąc pod uwagę średnią ocen nauczycieli, uczniów i samoocenę wychowawca klasy 

wystawia ostateczną ocenę z zachowania. 

e) wychowawca może zasięgnąć opinii zespołu nauczycieli klas 4-8 przy wystawianiu 

ostatecznej oceny z zachowania. 

7)  uczeń, który otrzymał upomnienie lub naganę dyrektora szkoły nie może  otrzymać oceny 

wyższej niż dobra, chyba, że w wyniku poprawy swojego zachowania otrzymał pochwałę 

dyrektora szkoły lub inną wyższą nagrodę.  

 

 

7. PROCEDURA PODWYŻSZENIA PRZEWIDYWANEJ OCENY ROCZNEJ Z 

ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA 

 

1) Uczeń, który otrzymał informację o przewidywanych dla niego rocznych ocenach z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie 

zachowania i chciałby uzyskać wyższe oceny niż przewidywane, może zgłosić wniosek w tej 

sprawie do nauczyciela zajęć edukacyjnych lub wychowawcy w terminie 5 dni od otrzymania 

informacji. 

2) Nauczyciel zajęć edukacyjnych, których dotyczy wniosek ucznia lub rodzica, ustala termin 

poprawy oraz formę zadań związanych z programowym materiałem realizowanym w roku na 
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daną ocenę, o którą ubiega się uczeń. W poprawie na wniosek ucznia może uczestniczyć 

wychowawca i rodzic ucznia. 

a) Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych 

lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

b) Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla 

każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera: 

    a. Imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające; 

    b. Termin tych czynności; 

    c. Zadania sprawdzające; 

    d. Wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę; 

    e. Podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające. 

c) Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności 

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

prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach. 

d) Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikowania  z 

obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych jest spełnienie wymagań edukacyjnych 

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

e) Jeśli uczeń nie spełni wymagań, otrzymuje roczną ocenę klasyfikowania, która nie może 

być niższa niż ocena przewidywana. 

f) Poprawa, odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych, powinna 

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

mieć formę pisemną, ustną, a także zadań praktycznych. 

3) Nauczyciel wychowawca  o odwołaniu się ucznia lub rodzica od wystawionej 

proponowanej oceny z zachowania informuje dyrektora szkoły. 

a) Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności 

przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o argumentację 

wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli uczących ucznia, 

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

zachowania, w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia lub 

jego rodziców. 

b) Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego 

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

samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy proponowanej 

przez wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym tego 

zespołu. 

c) Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o zmianie  

 przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną 

ocenę  zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie 

przeprowadzonej w ww. zespole. 

d) Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który 

zwiera: 

 a. Imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny; 

 b. Termin spotkania zespołu; 

 c. Ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału; 

 d. Podpisy osób uczestniczących w spotkaniu. 

e) Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy 

zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie. 

4) Ustalenie ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania musi nastąpić najpóźniej na 

jeden dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 
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8. ODWOŁANIE OD ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

 

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

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny.  Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

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

2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny dyrektor zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o systemie oświaty wstrzymuje 

wykonanie uchwały rady pedagogicznej w części dotyczącej danego ucznia, a o wstrzymaniu 

powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ 

sprawujący nadzór uchyla uchwałę po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. 

3) Dyrektor szkoły po wstrzymaniu wykonania uchwały na obowiązek powołać  komisję, 

która przeprowadza postępowanie wyjaśniające, jak również ustny i pisemny sprawdzian 

wiadomości i umiejętności oraz ustala roczną ocenę z zajęć edukacyjnych lub zachowania. 

4) Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia względnie ustalenie nowej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania winno odbyć się: 

a)zaraz po wpłynięciu wniosku i jego rozpatrzeniu (jeszcze w czerwcu) dla uczniów 

kończących szkołę podstawową; 

b) na początku ostatniego tygodnia ferii letnich dla uczniów, którzy mają uzyskać świadectwa 

promocyjne. 

5) Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

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

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

7) W skład komisji, wchodzą: 

 7.1 w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

 a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze  - 

jako przewodniczący komisji, 

 b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

 c) dwóch   nauczycieli   z   danej   lub   innej   szkoły   tego   samego   typu, prowadzący 

takie same zajęcia edukacyjne. 

 7.2  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

 a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - 

jako przewodniczący komisji, 

 b) wychowawca oddziału, 

 c) wskazany   przez    dyrektora   szkoły   nauczyciel    prowadzący    zajęcia edukacyjne w 

danym oddziale, 

 d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

 e) przedstawiciel rady rodziców, 

 f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole, 

 g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole. 

8) W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

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

Dyrektor szkoły powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
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9) Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków 

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

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

10) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

 10.1  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

 a) skład komisji, 

 b) termin sprawdzianu, 

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

 d) imię i nazwisko ucznia, 

 e) zadania (pytania) sprawdzające, 

 f) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

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

ucznia; 

     10.2 w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

 a) skład komisji, 

 b) termin posiedzenia komisji, 

 c) imię i nazwisko ucznia, 

 d) wynik głosowania, 

 e) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. 

     Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

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

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

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

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna. 

 

 

9. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

 

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

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

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

w którym powtarza oddział klasy do sprawdzianu. 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasie szóstej wyższe od oceny 

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

zastrzeżeniem pkt.6. 

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

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

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja. 

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

nieklasyfikowaniem. 

6) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

7)  Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  

może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

8) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; 
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spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

9)  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, 

plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala 

się dla niego oceny z zachowania. 

10) Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

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

pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

14) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia który jest nieklasyfikowany z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą: 

 a) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji; 

 b) Nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

15) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą 

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

której wchodzą: 

a) Dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako 

przewodniczący komisji; 

 b) Nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych , z których jest          

przeprowadzany ten egzamin. 

16) W charakterze    obserwatorów   mogą   być    obecni    rodzice    ucznia. 

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

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

może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia. 

18) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 

  a) Imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji; 

  b) Termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

  c) Nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 

  d) Imię i nazwisko ucznia; 

  e) Zadania i ćwiczenia egzaminacyjne; 

  f) Wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

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

odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

20) W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany". 

21) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku 

egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną). 

22) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 

23)  Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację 

dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego. Wgląd do dokumentacji jest w obecności  nauczyciela 

lub dyrektora szkoły na terenie szkoły. 
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10. EGZAMIN POPRAWKOWY 

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

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego rodziców. 

2.W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

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 szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W  skład 

komisji wchodzą: 

1) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący 

komisji; 

2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

3) Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 

komisji. 

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w  pracy 

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

takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z  tym, że powołanie nauczyciela 

pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) Skład komisji; 

2) Termin egzaminu poprawkowego; 

       3) Nazwę zajęć edukacyjnych; 

  4) Imię i nazwisko ucznia; 

  5) Pytania egzaminacyjne; 

  6) Wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskane oceny. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

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

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

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

programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy. 

11.Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  albo z zajęć z 

języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem 

że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 

12. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację 

dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego. Wgląd do dokumentacji jest w obecności  nauczyciela 

lub dyrektora szkoły na terenie szkoły. 
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11. PRZEPISY  KOŃCOWE 

1)  Zajęcia edukacyjne z „Wychowania do życia w rodzinie” są zaliczane na podstawie 

frekwencji 

2)  Jeżeli w klasach I – III oprócz prowadzącego zajęcia edukacji wczesnoszkolnej uczą inni 

nauczyciele, np. język obcy, rytmika, itp. to osiągnięcia uczniów winny być uwzględnione 

przez wychowawcę w ocenie opisowej, po konsultacji z nauczycielem prowadzącym te 

zajęcia. 

3) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i 

zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 

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

wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

4) Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z 

przepisami kuratoryjnymi, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną 

roczną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. 

Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 

uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych 

zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

5)  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej – 

semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub 

semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

a. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

b. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

6) Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację 

dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą 

oceniania ucznia. Wgląd do dokumentacji jest w obecności  nauczyciela lub dyrektora szkoły 

na terenie szkoły. 
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Rozdział  V 

Organy szkoły 

§ 28 

1. Organami szkoły są: 

a) dyrektor szkoły, 

b) rada pedagogiczna, 

c) samorząd uczniowski, 

d) rada rodziców 

 

§ 29 

 

1. Do kompetencji i zadań dyrektora należy w szczególności: 

• rzetelne realizowanie podstawowych funkcji szkoły i zadań wynikających  z art.6 Karty  

Nauczyciela, 

• dokonywanie oceny pracy nauczycieli  

• kierowanie szkołą i jej reprezentowanie na zewnątrz, 

• bycie przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, 

• sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole, 

• odpowiedzialność za poziom dydaktyczny i wychowawczy szkoły, 

• realizacja zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i podjętymi w ramach ich 

kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów prowadzących i nadzorujących 

szkołę, 

• tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i 

wychowanków, 

• zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym, 

• zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji 

zadań dydaktycznych i opiekuńczo  - wychowawczych, 

• planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły w szczególności: 

• przedkładanie do zaopiniowania radzie rodziców i samorządu uczniowskiego a następnie do 

zatwierdzenia radzie pedagogicznej planów pracy szkoły szkolnego programu 

wychowawczego i szkolnego systemu oceniania, kierowanie ich realizacją, składanie radzie 

pedagogicznej   okresowych sprawozdań z ich realizacji, udzielanie informacji o działalności 

dydaktyczno – wychowawczej szkoły radzie rodziców, 

• dopuszczanie do użytku szkolnego zestawu programów  nauczania, 

• nadzorowanie wykonania  zadań związanych z realizacją  ścieżek edukacyjnych przez 

poszczególnych nauczycieli, 
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• ustalenie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej organizacji pracy szkoly, w tym 

zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć  lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

• przedkładanie radzie rodziców i radzie pedagogicznej do zaopiniowania projektów 

innowacji i  eksperymentów pedagogicznych w celu podjęcia uchwały, 

• przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji 

uczniów, 

• opracowanie i realizowanie planu finansowego szkoły stosownie do przepisów 

określających zasady gospodarki finansowej szkół oraz przedstawienie projektu do 

zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie rodziców, 

• przydzielanie nauczycielom dodatkowych prac i zajęć, 

• wstrzymanie  wykonywania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, 

• współpraca z samorządem uczniowskim, 

• sprawowanie nadzoru pedagogicznego i prowadzenie dokumentacji z tym związanej, 

• podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, 

• organizowanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz opieką nad 

nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach, 

• załatwianie spraw osobowych pracowników szkoły, 

• określenie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami 

Kodeksy Pracy po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków, 

• współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole, w 

zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami   

• ustalanie planów urlopów pracowników szkoły, 

• administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z ustalonym 

regulaminem, 

• zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywanie zadań 

dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony, 

• egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole 

porządku oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły, 

• sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarcza szkoły, 

• organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

• organizowanie i kontrolowanie kancelarii szkoły, 

• nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz 

prawidłowego wykorzystania druków szkolnych, 

• organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych, oraz prac konserwacyjno –

remontowych, 

• organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego, 

• organizowanie zajęć prowadzących do zdobycia karty rowerowej uczniów klas IV-VI. 
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• dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) 

jest obowiązany powiadomić: 

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń; 

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

• Dyrektor stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej. 

 

§ 30 

1. W szkole działa rada pedagogiczna. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także uczestniczyć z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego , w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i 

promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb 

bieżących. 

6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

organu prowadzącego, z inicjatywy przewodniczącego, rady szkoły jeśli taka powstanie albo 

co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebranie rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków w  terminie i porządku zebrania 

zgodnie z  regulaminem rady. 

8. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, a ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności szkoły. 

9. Do kompetencji stanowiących rady pedagogiczne należy: 

a) zatwierdzanie planów szkoły, po zaopiniowaniu przez radę rodziców  

b) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

c) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, 

po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców a jeśli powstanie rada szkoły to przez 

radę szkoły, 

d) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli  

e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy  uczniów 

f) ustalanie sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły 
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10. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

pozalekcyjnych, 

b) projekt planu finansowego szkoły, 

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

d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

11.Dyrektor szkoły utrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa  o 

wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

12.Rada pedagogiczna  może wystąpić  z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

13.Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

14.Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane. 

15.Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych  na posiedzeniu  rady 

pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, rodziców, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

 

 

      § 31 

1. W szkole działa samorząd uczniowski. 

2. Samorząd   tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym. 

4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

5. Regulamin samorządu nie może  być sprzeczny ze statutem szkoły. 

6. Samorząd może przedstawiać organom szkoły wnioski i opinie we  wszystkich sprawach 

szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak: 

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

wymaganiami, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych 

zainteresowań, 

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 
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e) prawo  organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

dyrektorem, 

f) prawo  wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 

g) opiniowania programu wychowawczego szkoły, szkolnego systemu oceniania oraz statutu. 

 

§ 32 

 

1. W szkole działa  rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców tej szkoły. 

2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły. 

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

statutem szkoły. 

4. Reprezentacja rodziców może przybrać także inną nazwę niż określona w pkt.1 

5. Rada rodziców może występować do wszystkich organów szkoły w wnioskiem i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

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. 

 

§ 33 

 

15. Organy szkoły maja możliwość swobodnego  działania i podejmowania decyzji w 

granicach kompetencji. 

16. Organy szkoły działają na zasadach partnerskich ściśle współpracując i wymieniając 

informacje o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. 

17. Kluczowe problemy szkoły są rozwiązywane we wspólnym działaniu przedstawicieli 

poszczególnych organów. 

18. W sprawach konfliktowych wyrokuje komisja rozjemcza powoływana przez radę 

pedagogiczną do rozpatrzenia danej sprawy. 

19. Przewodniczący organów szkoły maja prawo do zapowiedzianego uczestnictwa w 

zebraniach innych organów. 
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ROZDZIAŁ VI 

Organizacja szkoły 

 

§ 34 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjna szkoły jest oddział. 

2. Oddział można podzielić na grupy na zajęciach języków obcych i zajęć komputerowych. 

Podstawą podziału są przepisy prawa. 

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut .W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy 

czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

4. Czas trwania zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, 

zachowując tygodniowy czas zajęć. 

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

arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły , z uwzględnieniem szkolnego 

planu nauczania o którym mowa w  przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do 

dnia 30 kwietnia każdego roku. 

6. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza Wójt  Gminy w terminie wynikającym z przepisów 

prawa 

7. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności : 

a) liczbę pracowników szkoły 

b) liczbę stanowisk kierowniczych 

c) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez 

organ prowadzący szkołę 

8.  Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji pracy szkoły dyrektor szkoły, z  

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

§ 35 

 

Organizacja świetlicy z uwzględnieniem wszechstronnego rozwoju ucznia 

1. Postanowienia ogólne 

a) Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje 

cele  i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań 

wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie 

wychowawczym szkoły. 
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b) Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniu świetlicowym bądź w dostępnych 

salach lekcyjnych (wg planu) lub na  boisku szkolnym. W uzasadnionych 

przypadkach zajęcia mogą odbywać się w innych miejscach. 

c) W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy opracowanego w 

oparciu o roczny plan pracy szkoły.  

2. Założenia organizacyjne 

a) Godziny pracy świetlicy: zajęcia świetlicowe odbywają się w określone planem lekcji 

dni tygodnia i godziny. 

b) Do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie dojeżdżający.  

c) W wyjątkowych sytuacjach, na pisemny wniosek rodzica, dyrektor szkoły może 

wyrazić zgodę na udział w zajęciach świetlicowych ucznia miejscowego.  

d) Zainteresowany składa wniosek, w którym określa zasady opuszczania świetlicy 

przez dziecko oraz wskazuje osoby upoważnione do jego odbioru (w przypadku 

dziecka 6-letniego). 

e) W świetlicy szkolnej mogą również przebywać uczniowie skierowani do niej przez 

Dyrektora lub inną upoważnioną osobę (pracownika szkoły) w wyjątkowej sytuacji  

np. gdy istnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego 

nauczyciela lub oczekiwanie dziecka na rozpoczęcie zajęć. 

 

f) Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło 

się na świetlicę. 

g) Osoba odbierająca dziecko wcześniej ze szkoły ma obowiązek zgłosić ten fakt 

wychowawcy świetlicy.  

h) Po zakończeniu porannych zajęć świetlicowych uczniowie udają się na lekcje, po 

zajęciach popołudniowych przechodzą pod opiekę nauczyciela pełniącego dyżur przy 

odwozach. 

i) Świetlica nie odpowiada za zaginięcie czy zniszczenia własności dziecka nie 

powstałe z winy szkoły. 

 

§ 36 

3. Cele i zadania świetlicy szkolnej 

a) Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. 

b) Zadania świetlicy szkolnej: 

 Zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach odbywających się na terenie szkoły  

w czasie godzin pracy świetlicy. 

 Pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania 

własnych zainteresowań oraz zdolności. 

 Tworzenie odpowiednich warunków rozwoju uczniów. 
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 Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i 

udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

 Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez aktywność ruchową 

uczniów. 

 Dbałość o aktywność plastyczną i muzyczną uczniów. 

 Dbałość o wychowanie patriotyczne i społeczne wychowanków. 

 Prowadzenie współpracy z rodzica, wychowawcami klas w celu rozwiązywania 

napotkanych trudności wychowawczych. 

 

§37 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

1. Założenia ogólne. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym etapem w życiu. 

Ważne jest wyposażenie młodzieży w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji 

dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej 

młodego człowieka. Uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje zawodowe, by 

mógł dokonać prawidłowego wyboru. Bazując na zainteresowaniach oraz słabych i mocnych 

stronach każdego ucznia należy ukierunkować go na wybór dalszego kształcenia i 

przygotować do podjęcia decyzji o wyborze zawodu. Proponowane w programie działania 

pozwalają uczniowi na lepsze przyjrzenie się sobie, analizę swoich mocnych i słabych stron, 

zainteresowań oraz cech osobowościowych – ważnych przy podejmowaniu decyzji. Zajęcia 

mają dostarczyć młodzieży oraz ich rodzicom wiedzy pozwalającej na świadomy wybór 

dalszego kształcenia oraz podjęcia decyzji dotyczących wyboru zawodu. 

 

2. Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. 

a) Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych 

przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku 

dalszego kształcenia. System określa cele, zadania oraz formy pracy zawodoznawczej w 

ramach rocznego planu działania, stanowi jeden z podstawowych dokumentów 

wychowawczych szkoły i jest włączony do Statutu Szkoły.  

b) Za funkcjonowanie WSDZ odpowiada Dyrektor Szkoły.  

c) Dla właściwego funkcjonowania systemu konieczna jest współpraca i zaangażowanie 

pracujących  w szkole specjalistów, nauczycieli i wychowawców. Za koordynację działań w 

ramach realizacji WSDZ odpowiedzialny jest szkolny doradca zawodowy lub osoba 

wyznaczona przez Dyrektora. Wspólne planowanie działań systemowych przez specjalistów i 

nauczycieli, pozwoli podzielić się poszczególnymi zadaniami adekwatnie do posiadanej przez 

nich wiedzy, doświadczeń, kompetencji w obszarze wychowania, przedsiębiorczości, 

doradztwa i orientacji zawodowej.  

d) Co roku do WSDZ dołączany jest, w formie załącznika, harmonogram działań z zakresu 

doradztwa zawodowego, zaplanowanych na cały rok szkolny. 

3.   Główne cele pracy w zakresie doradztwa zawodowego: 
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- przygotowanie uczniów do świadomego i umiejętnego planowania kariery zawodowej, do 

podjęcia trafnej decyzji zawodowej i szkolnej, 

- wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny, 

- modyfikacja samooceny w przypadku, gdy odbiega ona od realnych możliwości (zawyżona 

lub zaniżona), 

- pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach, 

- kształtowanie potrzeby konfrontowania oceny swego stanu zdrowia  

z wymaganiami wybieranego zawodu, 

-zapoznanie ze strukturą szkolnictwa, 

- współdziałanie z rodzicami w realizacji powyższych zadań. 

4.  Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego: 

- systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne              i 

zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia, 

- gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,         - 

prowadzenie działalności informacyjno-doradczej, 

- udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom, 

- prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do   

świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej, 

- współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, 

w szczególności z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami 

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom, 

- pomoc i udostępnianie informacji o szkołach ponadgimnazjalnych i systemie kształcenia 

ustawicznego, 

- współpraca wszystkich pracowników szkoły w celu realizacji zadań. 

 5. Zadania szczegółowe: 

 a) w zakresie pracy z młodzieżą: 

- wdrażanie uczniów do samopoznania, 

- kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,, 

- wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów, 

- rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie, 

- przełamywanie barier emocjonalnych, 

- wyrabianie szacunku dla samego siebie, 

- planowanie własnego rozwoju, 

- konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów, 

- poznanie możliwych form zatrudnienia, 
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- zdobycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu 

pracy, 

- zdobycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji, 

- zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, 

- rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy, 

- poznanie lokalnego rynku pracy, 

- kreowanie własnej kariery zawodowej w wyniku samo zatrudnienia, 

- poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego, 

- preorientacja zawodowa w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wyboru zawodu, 

-rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania 

alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych (w tym 

bezrobocie i niepełnosprawność), 

b) w zakresie pracy z rodzicami: 

- podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi, 

- doskonalenie umiejętności wychowawczych, 

- wypracowanie form wspierania dzieci w wyborze ich dalszej drogi życiowej, 

c) w zakresie współpracy z nauczycielami: 

 - uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej, 

- lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły  i rynku pracy, 

- nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą. 

6. Formy pracy doradczej adresowane do uczniów: 

- badanie (diagnoza) zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole (wywiad, 

kwestionariusz ankiety), 

-  zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania 

własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie                 i swoich 

predyspozycji zawodowych,  

- warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej              i 

współdziałania w grupie, rozwijające umiejętności autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej 

z pracodawcami, radzenie sobie ze stresem, 

- zajęcia uczące redagowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) oraz 

przygotowania do tego, jak zostać przedsiębiorcą, 

- udostępnianie informacji o zawodach, o szkołach, rynku pracy (lokalnym, krajowym w UE), 

o możliwościach kształcenie i zatrudnienia, obowiązującym prawie pracy, 

- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, 

- udzielanie indywidualnych porad w podjęciu decyzji edukacyjnej i zawodowej, 
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- rozwijanie przedsiębiorczości uczniów poprzez włączanie ich w organizację imprez 

szkolnych, praca uczniów w szkolnych mini przedsiębiorstwach, udział w projektach, 

- organizowanie wycieczek na targi edukacyjne, do zakładów pracy, szkół, biur karier itp. 

7. Metody stosowane w pracy doradczej: 

- aktywizujące problemowe – burza mózgów, dyskusja, 

- metoda dramy – inscenizacje i odgrywanie ról, 

- metody testowe – kwestionariusze, ankiety, testy, 

- metody audiowizualne – filmy edukacyjne, zasoby internetu i programy multimedialne, 

prezentacje multimedialne, 

- treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki. 

8. Oczekiwane efekty wynikające z wdrożenia WSDZ w szkole: 

- kształtowanie aktywności zawodowej uczniów, 

- pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych z 

planowaniem kariery zawodowej ich dzieci, 

- dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców, 

- świadome, trafne decyzje edukacyjne i zawodowe, 

- mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako 

konsekwencji niewłaściwych wyborów. 

9. Ewaluacja: 

a) Doradca zawodowy na koniec roku sporządzi sprawozdanie na podstawie ankiety 

ewaluacyjnej lub rozmowy z uczniami. 

 

Rozdział VII 

 

Organizacja pracy biblioteki. 

 

§ 38 

 

1. Szkoła prowadzi bibliotekę szkolną. 

2. W szkole ma siedzibę biblioteka publiczna prowadzona przez Urząd Gminy. 

3. Biblioteki ściśle ze sobą współpracują. 

4. Biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć edukacyjnych , zgodnie z czasem otwarcia 

biblioteki zatwierdzanym corocznie we wrześniu przez dyrektora szkoły. 

5. Z biblioteki mogą korzystać: 
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a) uczniowie na podstawie zapisów w dzienniku 

b) nauczyciele i pracownicy szkoły na podstawie legitymacji służbowych 

c) rodzice na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego 

6. Nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły 

7. Biblioteka pracuje zgodnie z regulaminem biblioteki zatwierdzonym przez dyrektora 

szkoły . 

8. Zadania biblioteki szkoły : 

a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych oraz innych 

źródeł informacji np. płyty , programy komputerowe itp., 

b) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów i innych źródeł informacji oraz 

prowadzenie działalności informacyjnej, 

c) zaspakajanie zgłoszonych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych  

d) podejmowanie – zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania – 

różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, wspieranie nauczycieli 

w realizacji ich programów nauczania, 

e) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów 

do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji, bibliotek, 

f) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie ich 

kultury czytelniczej , zaspakajanie potrzeb kulturalno – rekreacyjnych, 

g) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole  

9.  Zadania nauczyciela  bibliotekarza : 

a) udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki, 

b) prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej,  

c) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,  

d) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej zgodnie  z obowiązującymi 

w szkole programami nauczania,  

e) udział w realizacji planów dydaktyczno wychowawczych szkoły poprzez współpracę z 

wychowawcami klas , nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, biblioteką publiczną i 

innymi instytucjami pozaszkolnymi,  

f) gromadzenie, ewidencję i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami 

g) selekcja zbiorów, 

h) prowadzenie warsztatu informacyjnego, 

i) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji bibliotecznej, 

j) sporządzanie planów pracy biblioteki . 

10. Warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami 

oraz innymi bibliotekami. Biblioteka współpracuje z:  
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1) uczniami, na zasadach świadomego i aktywnego ich udziału, w zakresie rozbudzania i 

rozwijania zainteresowań czytelniczych, pogłębiania i wyrabiania nawyku czytania i 

samokształcenia;  

2) nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie gromadzenia 

materiałów dydaktycznych i literatury przedmiotu, organizacji zajęć bibliotecznych, 

organizacji wspólnych przedsięwzięć;  

3) wychowawcami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie rozpoznawania i 

rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów; 

4) rodzicami, na zasadach partnerstwa, w zakresie przekazywania informacji o czytelnictwie, 

literaturze pedagogicznej;  

5) innymi bibliotekami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie wymiany 

doświadczeń, organizacji lekcji bibliotecznych i innych zajęć edukacyjnych i kulturalnych; 

6) instytucjami kultury i stowarzyszeniami zgodnie z potrzebami.  

 

§ 39 

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

własnością szkoły. 

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

mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów 

edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom 

materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

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

ćwiczeniowych uczniowie uzyskują wszyscy uczniowie szkoły. 

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

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

podręcznika.  

5. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia 

ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego: 

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych 

podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i 

materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego; 

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

podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości 

psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje 

naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół 

zdawczo- odbiorczy, do której uczeń został przyjęty 

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

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

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

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać dyrektorowi 
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szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu 

prowadzącego szkołę, której zostały przekazane. 

7. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych określone są w szkolnym regulaminie wypożyczania i udostępniania ich 

uczniom.  

 

 

ROZDZIAŁVIII 

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

§ 40 

 

1.  W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno obsługowych 

2.  Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. 

3.  Zajęcia edukacyjne w szkole mogą być prowadzone z udziałem wolontariusza .  

Szczegółowe zasady zatrudniania wolontariusza określają odrębne przepisy . 

 

 

 

§ 41 

 

1. Nauczyciel kierując się dobrem ucznia realizuje cele i zadania szkoły. Prowadzi pracę 

dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a 

także za bezpieczeństwo powierzonych opiece uczniów . 

2. Do zadań nauczycieli należy w szczególności: 

a) odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo uczniów 

b) zapewnienie higienicznych warunków pracy 

c) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego 

d) oddziaływanie w kierunku rozwoju psychofizycznego uczniów 

e) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów 

f) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych 

g) dokonywanie bezstronnej i obiektywnej oceny uczniów 

h) poszanowanie godności osobistej każdego ucznia 
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i) dbanie o powierzone pomieszczenia , pomoce naukowe i sprzęt szkolny 

j) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej 

3.  Nauczyciela obowiązuje przestrzeganie uchwał rady pedagogicznej , a także zachowanie  

tajemnicy państwowej i służbowej , w tym nie ujawniania spraw omawianych na 

posiedzeniach rad  które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów , ich rodziców , nauczycieli i 

innych pracowników szkoły. 

4.  Nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim 

roku nauki w szkole podstawowej. 

 

§ 42 

 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele uczący w danym etapie edukacyjnym 

mogą tworzyć zespół przedmiotowy  

2. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują w szczególności: 

a) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania , korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych , a także uzgadnianie 

decyzji w sprawie wyboru programu nauczania  

b) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

mierzenia jakości pracy  

c) wspólne przeprowadzanie ewaluacji pracy szkoły w wybranych obszarach pracy szkoły 

d) wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych 

e) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli 

f) współdziałanie w organizowaniu pracowni i ich wyposażenia  

g) opiniowanie innowacyjnych, autorskich programów nauczania 

h) wspólny wybór podręcznika i materiałów ćwiczeniowych w klasach 46 

 

§ 43 

 

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

nauczycieli, uczącemu w tym oddziale 

2.  Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności oddziaływań wychowawczych wskazane jest , 

aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego . 

3. Rodzice i uczniowie mają prawo wystąpić do dyrektora o dobór bądź zmianę wychowawcy 

jeżeli warunki organizacyjne szkoły na to pozwalają  
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4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami i 

realizowanie    przyjętego przez szkołę programu wychowawczego szkoły . 

5. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych 

6. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów , ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły  

 

§ 44 

 

1. Szkoła otacza opieką uczniów w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych . 

2. Nauczyciel zobowiązany jest do : 

a) stałej opieki i kontroli miejsc , w których prowadzi zajęcia a dostrzeżone zagrożenia usuwa 

lub niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły  

b) sprawdzania obecności uczniów i odnotowywania tego faktu w dzienniku lekcyjnym 

3. Nauczycielowi nie wolno: 

a) pozostawić uczniów bez opieki 

b) usunąć ucznia z pomieszczenia , w którym prowadzi zajęcia  

c) wysyłać ucznia poza teren szkoły podczas zajęć lub przerw 

4. Opiekunowie pracowni komputerowej oraz sali gimnastycznej opracowują odpowiednie 

regulaminy zawierające zasady korzystania z tych pomieszczeń i urządzeń tam się 

znajdujących  

5. Przy wyjściu lub wyjeździe z uczniami poza teren szkoły ma zastosowanie regulamin 

wycieczek znajdujący się w szkole. 

 

ROZDZIAŁ IX 

 

Współpraca z rodzicami 

 

§ 45 

 

1.  Nauczyciele i wychowawcy oraz dyrektor szkoły realizują zadania szkoły ściśle 

współpracując z   rodzicami uczniów. 

2.  W ramach współpracy ze szkołą rodzice maja prawo do: 

a) znajomości zamierzeń i zadań dydaktyczno wychowawczych klasy i szkoły 

b) zapoznania z WSO oraz przeprowadzania egzaminów 
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c) uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów  a także trudności w nauce 

swego dziecka 

d) poradnictwa w sprawach wychowawczych oraz wyboru dalszego kształcenia  

e) wyrażania i przekazywania dyrektorowi opinii , uwag i wniosków na temat pracy szkoły 

f) wnioskowanie o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą 

3. Za wychowanie i rozwój dziecka główną odpowiedzialność ponoszą rodzice.          

 Rodzice  mają obowiązek: 

a) dopełnić czynności związane ze zgłoszeniem dziecka do szkoły  

b) zapewnić regularne uczęszczanie dziecka do szkoły 

c) stworzyć dziecku warunki umożliwiające przygotowanie do zajęć 

4.  Rodzice ponoszą materialna odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie szkoły 

przez ich dzieci z ich winy. 

5. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami a także umożliwia spotkania indywidualne w 

formie comiesięcznych konsultacji umożliwiające wymianę informacji oraz dyskusję na 

tematy wychowawcze.  

 

ROZDZIAŁ X 

 

Zasady rekrutacji uczniów 

 

§ 46 

1.  Do oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym 

roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku 

szkolnego . 

2. Na wniosek rodziców składany do dyrektora szkoły, szkoła przyjmuje do oddziału klasy 

pierwszej także dzieci, które  w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat jeżeli wykazują 

psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej i odbyły roczne przygotowanie 

przedszkolne 

3. Do szkoły przyjmuje się dzieci: 

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 

b) na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli pozwalają na to 

warunki organizacyjne szkoły 

4. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: 

a) świadectwa ukończenia klasy niższej oraz odpisu  arkusza ocen wydanego przez szkołę, z 

której uczeń odszedł, 
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b) pozytywnych wyników klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach określonych w 

przepisach oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

5. Obowiązek  szkolny dziecka trwa do ukończenia szkoły podstawowej nie dłużej niż do 

końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.  

 

ROZDZIAŁ XI 

 

Prawa i obowiązki uczniów, nagrody i kary 

 

§ 47 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

a) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole i placówce zapewniających 

ochronę i poszanowanie jego godności, bezpieczeństwo, ochronę przed 

wszelkimi formami dyskryminacji oraz przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

b) ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją, szkodliwymi treściami oraz 

innymi przejawami patologii społecznej; 

c) korzystania w szkole i placówce z zorganizowanego, zgodnie z zasadami 

higieny pracy umysłowej, procesu dydaktycznego, wychowawczego i opieki, 

z uwzględnieniem jego wieku i rozwoju psychofizycznego; 

d) odpowiedniej do jego sytuacji i możliwości szkoły pomocy w przypadku 

trudności życiowych, materialnych, szkolnych; 

e) rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz uzyskania pomocy w planowaniu 

swojego rozwoju; 

f) informacji o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć; 

g) obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny zachowania i za postępy w nauce; 

h) odpoczynku w terminach określonych w przepisach w sprawie organizacji 

roku szkolnego, a także podczas przerw między zajęciami; 

i) udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę 

lub placówkę; 

j) działania w samorządzie uczniowskim oraz kandydowania do jego organów, 

a także kandydowania do przedstawicielstwa uczniów w radzie szkoły; 

k) ubiegania się o udział w reprezentacji szkoły lub placówki w imprezach 
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artystycznych i sportowych oraz w innych formach współzawodnictwa uczniów; 

l) wiedzy o swoich obowiązkach oraz środkach, jakie mogą być stosowane 

w przypadku ich naruszenia; 

m) wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach ochrony tych praw, 

n) uczeń ma prawo w czasie lub po zakończeniu zajęć zwrócić się do nauczyciela 

z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w 

zadaniach domowych,  

o) uczeń ma prawo i może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego i informatyki na 

podstawie zwolnienia lekarskiego zaakceptowanego przez dyrektora szkoły, 

p) po zakończeniu nauczania zintegrowanego, przy przejściu do nauczania blokowego 

uczniowie i ich rodzice mają prawo wyboru wychowawcy, (jeżeli są takie możliwości). 

r) składania skarg na piśmie w przypadkach gdy naruszono jego godność osobistą, 

nietykalność cielesną i złamane zostały jego prawa. Skarga powinna zostać złożona do 

dyrektora szkoły i powinna zawierać opis, miejsce i datę zdarzenia; 

s) dostosowania warunków pisania  sprawdzianu szóstoklasisty do potrzeb i własnych 

możliwości na podstawie opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej i wniosku rodziców; 

t) ochrony  danych osobistych( informacje o stanie zdrowia, wynikach testów 

psychologicznych, o rodzinie – status materialny, społeczny, rozwód, alkoholizm, status 

ucznia nietykalności osobistej; 

u) równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela. 

 

§ 48 

 

1. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia: 

1) Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy 

oddziału. 

2) Skarga może być także  wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły. 

3) Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia , grupę uczniów bądź za  

pośrednictwem samorządu uczniowskiego. 

4) Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie. 

5) Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze  

wskazaniem właściwego adresata. 

6) Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

7)  Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki 

służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego. 



58 
 

8) Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną  odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia 

sprawy. 

9) Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną  informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, 

otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

10) Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na 

które dekretowano skargę. 

11)  Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie  najszybszym terminie. 

 

§ 49 

1. Obowiązki ucznia w zakresie udziału oraz właściwego zachowania się podczas zajęć 

edukacyjnych. 

- znać i przestrzegać statut, 

- punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne, 

- chronić i zabezpieczać własność prywatną przed zniszczeniem lub kradzieżą, 

- uczeń nie powinien przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, 

- być uczciwym i w miarę swoich możliwości reagować na  przejawy agresji, wandalizmu i 

wulgarności, 

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa i reagować na występujące zagrożenia, 

- natychmiast informować kierownictwo szkoły o zagrożeniach dotyczących bezpieczeństwa,  

zdrowia lub życia, 

- maksymalnie wykorzystać lekcję do zdobywania i poszerzania własnej wiedzy, 

-  nie opuszczać lekcji bez ważnego powodu, 

- rozwijać własne uzdolnienie i zainteresowania na zajęciach dodatkowych, 

- godnie zachowywać się poza szkołą i reprezentować szkołę na zawodach 

sportowych, konkursach przedmiotowych, itp. 

- nie palić papierosów i nie spożywać żadnych napojów alkoholowych, 

- być zawsze przygotowanym do zajęć i aktywnie w nich uczestniczyć, 

- w razie nieobecności na życzenie wychowawcy, rodzic powinien przedstawić  

usprawiedliwienie na piśmie, 

- uczestniczyć z zajęciach pozalekcyjnych na które uczeń zadeklarował uczestnictwo, 

- nie podejmować działań zagrażających zdrowiu i życiu własnemu oraz innych osób, 

- dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole , 

- dbać o własne zdrowie i higienę, 

- nieść w  miarę swoich możliwości, pomoc potrzebującym, 
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- troszczyć się o dobre imię Ojczyzny, dbania o dobre imię i tradycje szkoły. 

2. Obowiązki ucznia  w zakresie właściwego zachowania się wobec nauczycieli, uczniów 

oraz innych pracowników szkoły 

- być taktowny i kulturalny w stosunku do kolegów, koleżanek, nauczycieli 

i innych pracowników szkoły, 

- odnosić się z szacunkiem do nauczyciela oraz kolegów i koleżanek podczas zajęć 

edukacyjnych, 

- nie przeszkadzać nauczycielowi oraz kolegom i koleżankom w czasie prowadzenia zajęć 

edukacyjnych, 

- podporządkowywać się i wykonywać polecenia wydawane przez nauczycieli i pracowników 

obsługi, 

- szanować prawo, wolność i godność osobistą oraz poglądy i przekonania innych ludzi, 

- nie stosować agresji fizycznej i słownej oraz żadnej innej przemocy wobec innych, 

 

3. Obowiązki ucznia w zakresie  uczęszczanie do szkoły.  

a) obowiązkiem ucznia jest uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych zgodnie z planem zajęć. 

b) rodzice odpowiedzialni są za dopilnowanie dziecka (dzieci) w uczęszczaniu do szkoły. 

a) w wyjątkowych sytuacjach spowodowanych chorobą lub innymi ważnymi sprawami   

rodzinnymi rodzic ma prawo zwolnić dziecko ( dzieci) z uczestniczenia w zajęciach. 

b) nieobecność w szkole, rodzice  powinni usprawiedliwić pisemnie lub osobiście w ciągu 7 

dni. 

c) brak usprawiedliwienia w ciągu 7 dni od powrotu dziecka do szkoły traktowana jest jako     

nieobecność nieusprawiedliwiona. 

d) o nieobecności nieusprawiedliwionej w szkole wychowawca informuje rodziców w formie  

pisemnej lub telefonicznej. 

e) jeżeli dziecko ma 7 dni nieusprawiedliwionej nieobecności  wychowawca wzywa pisemnie 

rodzica celem wyjaśnienia nieobecności i przypomina rodzicom o obowiązkach wynikających 

z ustawy Prawo Oświatowe 

f) Jeżeli dziecko opuści 50 % zajęć w miesiącu i nie usprawiedliwi nieobecności  dyrektor 

szkoły wszczyna postępowanie administracyjne o ukaranie w związku z nie dopełnieniem 

obowiązków rodzica wynikających z Ustawy Prawo Oświatowe o spełnieniu obowiązku 

szkolnego. 

 

4. Obowiązki ucznia wobec warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:  

a) w szkole dopuszcza się noszenie i korzystanie z telefonu komórkowego wyłącznie  za  

pisemną zgodą dyrektora szkoły udzieloną na pisemny wniosek rodziców. 
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b) jeżeli dyrektor szkoły wyrazi zgodę, korzystanie z telefonu możliwe jest 

wyłącznie na przerwach. Na lekcji telefon powinien być wyłączony 

c) w szkole zabrania się noszenia i używania urządzeń typu mp3, mp4 dyktafonów itp. 

 

5. Zasady ubierania się uczniów do szkoły 

a) strój schludny, czysty i estetyczny: 

- bez kontrowersyjnych emblematów, dwuznacznych czy nieprzyzwoitych napisów, 

- niedopuszczalny głęboki dekolt, odkryte plecy i odsłonięty brzuch, 

- długość spódnicy, sukienki czy spodenek- co najmniej do połowy uda. 

b) fryzura skromna, włosy zadbane, w naturalnym kolorze. 

c) brak makijażu. 

d) podczas imprez szkolnych dopuszczalny dyskretny makijaż i zmieniona delikatnie 

fryzura. 

e) biżuteria (kolczyki, pierścionki, bransoletki) niewielkich rozmiarów, dyskretna, 

niezagrażająca bezpieczeństwu własnemu i innych – tylko dziewczęta 

f) łańcuszki – dozwolone dla wszystkich. Ze względów bezpieczeństwa zdejmowane na WF.  

g) paznokcie- niezbyt długie, nieumalowane, czyste (dopuszczalna bezbarwna odżywka). 

h) obowiązuje obuwie zmienne – przez cały rok szkolny. 

i) w wyznaczone wcześniej dni w szkole obowiązuje tzw. strój galowy - dziewczęta 

ciemna spódnica i biała bluzka a chłopcy ciemne spodnie i biała koszula  

 

§ 50 

Nagrody stosowane w szkole: 

1. Za wyróżniające zachowanie uczeń może otrzymać: 

a) pochwałę wychowawcy wobec klasy lub szkoły, 

b) pochwałę dyrektora szkoły  na forum klasy lub szkoły, 

c) list pochwalny dyrektora  do rodziców, 

2. Za osiągnięcia w nauce uczniowie otrzymują: 

a) dyplom wzorowego ucznia w kl.I-III,  (o przyznaniu decydują wychowawcy klasy  w 

porozumieniu z nauczycielami uczącymi w danej klasie). Tytuł wzorowego ucznia nadaje 

wychowawca klasy uczniowi, który spełnia kryteria na wzorowego ucznia. 

b) świadectwo z wyróżnieniem w kl.IV- VIII jeżeli uczeń uzyskał średnią  ocen 4,75 oraz 

minimum bardzo dobre  zachowanie. 
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3. Rodzice uczniów kl. IV- VIII, którzy uzyskali świadectwa z wyróżnieniem otrzymują 

dyplom pochwalny wręczany na apelu z okazji zakończenia roku szkolnego. 

4. Dyplomy za inne osiągnięcia ucznia przyznaje wychowawca lub nauczyciel w uzgodnieniu 

z Radą Pedagogiczną.. 

5. Dla rodziców lub innych osób zaangażowanych w życie klasy lub szkoły wręczany jest 

dyplom „Przyjaciel  szkoły” na apelu kończącym rok szkolny. Z wnioskiem o taki dyplom  

występują wychowawcy lub nauczyciele. Dyplom przyznaje Rada Pedagogiczna. 

 

§ 51 

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody 

1. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec zastosowanej 

nagrody, gdy uznają, że jest nieadekwatna do uczniowskich osiągnięć.  

2. Sprzeciw może być złożony najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty wręczenia 

nagrody.  

3. Odwołanie składa się na piśmie w sekretariacie szkoły. 

4. Składając sprzeciw rodzice lub uczeń uzasadniają jego złożenie.  

5. Dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w drodze decyzji w ciągu trzech dni od wpłynięcia 

odwołania. 

6. Decyzja dyrektora w tej kwestii jest ostateczna. 

 

 

§ 52 

Kary stosowane w szkole: 

1. Jeżeli rozmowy wychowawcze nie skutkują , wychowawca  może skorzystać z kar: 

a)  upomnienie wychowawcy 

b)  nagana wychowawcy 

c) upomnienie dyrektora w obecności wychowawcy 

d) nagana dyrektora  w obecności wychowawcy 

2.  Wychowawca klasy decyduje o rodzaju kary biorąc pod uwagę stopień przewinienia  i 

cechy   osobowości ucznia. 

3. O każdej karze udzielonej uczniowi informowani są rodzice w formie pisemnej z 

uzasadnieniem. Rodzice potwierdzają odbiór i zapoznanie się z treścią otrzymanej informacji.  

Kara zostaje odnotowana w dzienniku. 

4. Uczeń karany nie może pełnić funkcji w samorządzie klasowym i szkolnym. 
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§ 53 

Tryb odwoływania się od kary: 

1. Od upomnienia/nagany wychowawcy wręczonej uczniowi na piśmie, upomniany lub jego 

rodzic może odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od daty wręczenia. 

2. Dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w drodze decyzji w ciągu 3 dni od wpłynięcia 

odwołania. 

3.Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły. 

4. Decyzja dyrektora w tej kwestii jest ostateczna. 

5. Od nagany dyrektora wręczonej uczniowi na piśmie upomniany lub jego rodzic może 

odwołać się do rady pedagogicznej szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia uczniowi 

nagany. 

6. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w tej sprawie w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia 

odwołania. 

7. Uchwała rady pedagogicznej szkoły w tej kwestii jest ostateczna. 

 

§ 54 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia  

1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do składania skarg (w formie 

pisemnej do dyrektora szkoły, w terminie do 3 dni roboczych od powzięcia 

wiadomości o naruszeniu tych praw) w przypadku naruszenia praw ucznia, jeśli 

stwierdzą, że te zostały naruszone 

2. Złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia 

prawa ucznia 

3. Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 7 dni roboczych 

4. Odpowiedź pisemną przekazuje wnioskodawcy 

5. W przypadku negatywnej odpowiedzi dyrektora rodzice ucznia mają prawo odwołać 

się do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze Oświaty lub Kuratora Oświaty z 

powiadomieniem dyrektora 

 

§  55 

1. Szkoła nie przewiduje możliwości przenoszenia ucznia ze względu na zachowanie do innej 

szkoły  

 

§ 56 

 

Sposób organizacji i realizacji zadań w zakresie wolontariatu 

1. Za realizację i organizację wolontariatu w szkole odpowiada Samorząd Uczniowski. 

2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego powołuje sekcję, odpowiadającą za realizację działań 

związanych z wolontariatem. 
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3. Wyznaczone cele i działania w zakresie wolontariatu: 

1) Zapoznanie dzieci z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem;  

2) Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych; 

3) Kształtowanie postaw prospołecznych tj. np. cierpliwość oraz poszanowanie i zrozumienie 

drugiego człowieka; 

4) Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;  

5) Kształtowanie umiejętności działania w zespole; 

6) Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.  

7) Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. 

4. Obszary działania.  

Aktywność uczniów (wolontariuszy) ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: 

środowisko szkolne oraz środowisko pozaszkolne. 

5. Środowisko szkolne:  

1) Udział w akcjach wewnątrzszkolnych „Czytanie dzieciom - przedszkolakom oraz 

pierwszoklasistom”.  

2) Zorganizowanie dla pierwszoklasistów zabaw konkursowych z okazji Światowego Dnia 

Pluszowego Misia. 

3) Organizowanie pomocy uczniom osiągającym słabsze wyniki w nauce w ramach 

koleżeńskich korepetycji.  

4) Organizacja Karnawałowego Święta Rodziny 

6. Środowisko pozaszkolne:  

1) Udział w akcjach charytatywnych: 

a) współpraca z Środowiskowym Domem Samopomocy w Kończewicach 

b) współpraca ze schroniskami dla zwierząt 

c) zbiórka pieniędzy w ramach akcji ogólnopolskich 

d) współpraca z lokalnymi władzami 

e) pomoc samotnym, chorym i starszym przy współpracy z parafią. 

 7. Sposób realizacji działań:  



64 
 

1) Przybliżenie dzieciom idei wolontariatu podczas spotkań Samorządu Uczniowskiego i 

godzin wychowawczych.  

2) Umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy. 

3) Poznanie obszarów pomocy. 

4) Poznanie zasad pracy i etyki działalności woluntarystycznej. 

5) Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy. 

6) Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę wolontariatu.  

8) Zamieszczanie informacji o działalności uczniów w zakresie wolontariatu na stronie 

internetowej szkoły i portalach społecznościowych. 

 

 

ROZDZIAŁ XII 

 

Bezpieczeństwo uczniów 

 

§ 57 

1. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w czasie zajęć 

obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 

2. W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku (sala gimnastyczna, pracownia komputerowa) 

nauczyciele obowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów z regulaminami tych 

pomieszczeń. 

3. W czasie przerw uczniowie kl. IV - VIII opuszczają sale lekcyjne.  

4. Za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada nauczyciel 

prowadzący zajęcia. 

5. Na korytarzach i klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny. 

6. W czasie przerw między lekcjami dyżur na korytarzu i placu przed szkołą pełnią 

nauczyciele według opracowanego harmonogramu i regulaminu dyżurów. 

7. W szkole obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie przerw, 

zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w godzinach, w których zgodnie z planem 

powinni przebywać na terenie szkoły. 

8. Nauczyciele, jak również inni pracownicy szkoły kontrolują obecność uczniów na 

zajęciach i reagują na nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę lub dyrektora 

szkoły. 

9. Szkoła zapewnia uczniom w czasie pobytu w szkole bezpieczeństwo, ochronę przed 

przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej 



65 
 

poprzez następujące działania: 

a) pełnienie dyżurów przez nauczycieli oraz pomoc w ich pełnieniu przez pracowników 

obsługi i uczniów, 

b) zapoznanie uczniów z regulaminem obowiązującym na terenie szkoły, 

c) dbanie o realizację obowiązku szkolnego i osiąganie wyników przez uczniów na miarę 

ich możliwości, 

d) realizacja tematyki dotyczącej bezpieczeństwa na różnego rodzaju zajęciach 

lekcyjnych oraz zajęć profilaktycznych wg opracowanych programów metodycznych po 

uzgodnieniu z wychowawcą klasy, 

e) możliwość korzystania z biblioteki i czytelni, 

f) wywiady środowiskowe, 

g) rozmowy tematyczne z rodzicami, 

h) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną – organizowanie zajęć z pedagogiem 

lub psychologiem, 

i) współpraca z policja –organizowanie spotkań z policjantem, 

j) współpraca z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej, 

k) dyżury uczniów klas najstarszych, 

l) pedagogizację rodziców, 

ł) organizację zajęć nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ramach przedmiotu 

technika i zajęć edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III, 

m) organizację spotkań z policjantem na tematy poświęcone bezpieczeństwu w ruchu 

drogowym oraz postępowaniu na wypadek przemocy w rodzinie, 

n) organizacje egzaminu na kartę rowerową, 

o) odprowadzanie dzieci do autobusu przez nauczycieli lub inne osoby dorosłe 

p) monitoring wizyjny w szkole i na terenie zewnętrznym szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

ROZDZIAŁ XIII 

§ 58 

Warunki stosowania sztandaru szkoły, godło szkoły oraz ceremoniał szkoły. 

 

Wstęp 

Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski –Narodu – Małej Ojczyzny,  

jaką jest szkoła. 

       Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, 

transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, pełnego jego poszanowania. 

       Zbiorem norm zachowania się w czasie uroczystości szkolnych jest Ceremoniał Szkoły, 

który stanowi integralną część tradycji placówki. Opisuje formy celebracji sztandaru.  

Sztandar szkoły, poczet sztandarowy, insygnia 

1.Sztandar razem z insygniami jest przechowywany  w specjalnej gablocie w gabinecie 

dyrektora szkoły. 

2.Poczet sztandarowy tworzą uczniowie klasy V lub VI o nienagannej postawie moralnej.  

3. Podstawowe kryteria, którymi kieruje się wychowawca wskazując kandydatów do pocztu 

to: 

a. Uczeń ma minimum bardzo dobre zachowanie. 

b. Uczeń osiąga wyniki w nauce na swoim poziomie. 

c.  Uczeń godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz.  

4. Skład pocztu sztandarowego: 

chorąży: jeden uczeń,  

asysta: dwie uczennice 

5. Kandydatów do pocztu sztandarowego zgłasza wychowawca klasy VII na czerwcowej 

Radzie Pedagogicznej klasyfikacyjnej.  

6. Skład pocztu zatwierdza Rada Pedagogiczna. Kadencja pocztu trwa jeden rok i  trwa od 

momentu przyjęcia sztandaru do momentu przekazania sztandaru następnemu pocztowi. 

7. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu 

sztandarowego. W takim wypadku należy dokonać kolejnego wyboru. 

8. Opiekunem pocztu sztandarowego jest wychowawca klasy, z której jest poczet 

sztandarowy. Opiekun jest odpowiedzialny za przeszkolenie uczniów dotyczące znajomości 

ceremoniału szkoły oraz obsługę pocztu podczas uroczystości. 

9. Insygnia pocztu sztandarowego to: 
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biało- czerwone szarfy założone przez prawe ramię, kolorem białym skierowane w kierunku 

kołnierzyka oraz białe rękawiczki. 

10. Strój obowiązujący członków pocztu sztandarowego:  chłopcy - białe koszule i ciemne 

spodnie, dziewczęta - białe bluzki i ciemne spódnice (podczas uroczystości na zewnątrz 

budynku i przy złej pogodzie dla dziewcząt dopuszczalne są ciemne spodnie) 

11. Sztandar uczestniczy w uroczystych apelach, które odbywają się na terenie szkoły. 

Opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną. 

12. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego: 

Postawa zasadnicza - na baczność, chorąży trzyma przed sobą sztandar w pozycji pionowej, 

drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. 

Postawa prezentuj - chorąży unosi sztandar pionowo do góry, asysta w postawie 

zasadniczej. 

Salutowanie sztandarem - chorąży pochyla sztandar do przodu pod kątem 45o z 

równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód. 

Postawa „ na ramię”- w czasie marszu sztandar znajduje się na prawym ramieniu chorążego 

pod kątem 45o 

Postawa „ spocznij”- sztandar trzymany przy prawej nodze jak przy postawie zasadniczej. 

Stałe uroczystości wpisane w harmonogram pracy szkoły, w których uczestniczy 

sztandar. 

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego  

2. Dzień Edukacji Narodowej  

3. Ślubowanie uczniów klas pierwszych 

4. Święto Odzyskania Niepodległości  

5. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

6. Pożegnanie klasy VIII  

7. Zakończenie roku szkolnego  

 

Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem  

 

1. Przekazanie sztandaru następuje na uroczystym apelu organizowanym na zakończenie 

klasy VIII na tzw wieczorku klasy VIII lub na apelu kończącym rok szkolny. 

2. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu następuje przekazanie w 

formie: 
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Na komendę :„ Do przekazania sztandaru wystąp ” występuje poczet sztandarowy ze 

sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu. Biało czerwone szarfy ma już przed 

przekazaniem założone nowy poczet sztandarowy. Poczty ustawiają się naprzeciwko siebie , 

bokiem do publiczności.  

Jako pierwszy zabiera głos ósmoklasista- dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego- „ 

Przekazujemy Wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej  im. Ks. Jana 

Twardowskiego w Kończewicach . Opiekujcie się Nim i godnie reprezentujcie naszą 

szkołę. ” 

Siódmioklasista- chorąży odpowiada: „ Przyjmujemy od Was sztandar szkoły. 

Obiecujemy dbać o Niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi 

reprezentantami naszej szkoły ”.  

Chorąży starego pocztu salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje 

róg sztandaru, po nim to samo czyni asysta sztandaru, po czym następuje przekazanie 

sztandaru.  

Ustępujący poczet odchodzi, a nowy zajmuje jego miejsce. 

3. Po przekazaniu sztandaru oraz odbyciu części oficjalnej (wręczenie świadectw itp.), a przed 

częścią artystyczną sztandar opuszcza salę. 

 

Ślubowanie absolwentów  

 

1. Podczas ceremoniału przekazania sztandaru wszyscy absolwenci składają ślubowanie.  

2. Poczet  stoi twarzą do publiczności, a uczniowie ustawieni bokiem do publiczności i twarzą 

do sztandaru w 2 szeregach, po jednym szeregu z każdej strony sztandaru. Uczniowie 

trzymają do góry prawą rękę z wyciągniętymi 2 palcami.  

3. Podczas ślubowania chorąży opuszcza  sztandar jak podczas salutowania. 

4. Wychowawca klasy czyta rotę ślubowania, a  uczniowie powtarzają słowo „Ślubujemy” 

Rota ślubowania absolwentów:  

My,  absolwenci Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kończewicach 

Ślubujemy! 

Godnie  reprezentować imię szkoły. 

Ślubujemy! 

Wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole podstawowej  i nadal dbać o swój 

rozwój, by osiągnąć zamierzone cele.  

Ślubujemy! 

W swych działaniach nigdy nie zapominać o wpojonych nam wartościach moralnych.  

Ślubujemy! 
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Zawsze pracować sumiennie i uczciwie dla dobra ojczyzny. 

Ślubujemy! 

Hymn 

 

1.Na apelach  szkolnych poświęconych uroczystościom państwowym śpiewany jest hymn 

Polski „ Mazurek Dąbrowskiego” 

2.Podczas śpiewania hymnu chorąży salutuje sztandarem. 

 

Ślubowanie i pasowanie klas I 

 

1. Na uroczystym apelu rozpoczynającym rok szkolny uczniowie  klas I składają ślubowanie. 

2. Podczas ślubowania uczniowie ustawieni są twarzą do sztandaru w 2 szeregach, po jednym 

z każdej strony sztandaru i trzymają do góry prawą rękę z wyciągniętymi 2 palcami. 

3. Podczas ślubowania chorąży opuszcza  sztandar jak podczas salutowania. 

4. Ślubowanie prowadzi wychowawca klasy czytając tekst, a uczniowie powtarzają słowa – 

przyrzekamy. 

Tekst ślubowania uczniów klasy I  

My uczniowie klasy pierwszej – PRZYRZEKAMY: 

-Być dobrymi Polakami! 

-Dbać o dobre imię klasy i szkoły! 

-Uczyć się pilnie! 

-Szanować rodziców i pracowników szkoły! 

-Być dobrymi kolegami! 

-Swym zachowaniem i nauką sprawiać radość innym! 

5. Po ślubowaniu dyrektor szkoły pasuje „ołówkiem” dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej 

w Kończewicach 

Apele i uroczystości szkolne 

 

Przebieg apelu - szablon. 

1. Wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego: 

Prowadzący apel – „Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczet sztandarowy (pauza) 

sztandar Szkoły  wprowadzić. (pauza) Do (pauza) hymnu” 
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2. Odśpiewanie hymnu 

3. Komenda – „po hymnie” 

4. Powitanie zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów.. 

5. Przemówienia dyrektora szkoły i gości. 

6. Wyprowadzenie sztandaru:  „Proszę wszystkich o powstanie.(pauza) Baczność.(pauza) 

Poczet sztandarowy (pauza) sztandar szkoły wyprowadzić.(pauza) Spocznij.” 

7. Część artystyczna 

Godło szkoły 

 

1. Godłem szkoły jest rysunek - para dzieci (chłopak i dziewczynka) trzymające we  

wzniesionych rękach rulon papieru. 

2. Godło szkoły stosuje się w celach reklamowych, na stronach internetowych, w pismach 

okolicznościowych oraz innych sytuacjach. 

3. Pracownicy i inne  osoby mogą stosowań godło szkoły po uzgodnieniu z dyrektorem 

szkoły. 

4. Godło szkoły stanowi załącznik do statutu. 

 

ROZDZIAŁ XIV 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 59 

 

1. Szkoła używa pieczątki urzędowej i stempla wg ustalonego wzoru 

2. Do celów finansowych szkoła może używać skróconej nazwy, bez imienia szkoły. 

 

§ 60 

 

1. Odrębne przepisy określają : 

a) używanie i przechowywanie pieczęci, 

b) przechowywanie i prowadzenie dokumentacji, 

c) zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materialnej, 

2. Załącznikiem do Statutu szkoły jest godło szkoły – załącznik nr 1 
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§ 61 

 

1. Organem kompetentnym do uchwalenia zmian w statucie szkoły jest rada pedagogiczna. 

2. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały 

3. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia uchwały 

 

 

Statut został: 

Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu 31.082017r 

Przyjęty uchwałą nr 4/2017 w dniu 01.09.2017r 


