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ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

 

1. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Warce, zwana dalej „szkołą”,                      

jest ośmioletnią szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży, działającą na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.); 

2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.); 

3) niniejszego Statutu. 

2. Siedzibą szkoły jest obiekt przy ul. Polnej 17, 05-660 Warka. 

3. Organem prowadzącym jest Gmina Warka z siedzibą przy pl. Stefana Czarneckiego 1, 05-660 

Warka. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 

5. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. 

6. Strona Internetowa szkoły: www.szkolanr2.warka.pl. 

7. Szkoła działa w obwodzie wyznaczonym przez organ prowadzący w Akcie Założycielskim. 

8. W szkole prowadzi się oddziały wychowania przedszkolnego realizujące podstawę programową 

wychowania przedszkolnego. 

9. W szkole funkcjonują oddziały integracyjne realizujące podstawę programową kształcenia 

ogólnego. 

10. W szkole, za zgodą organu prowadzącego może być utworzony oddział przygotowawczy dla 

uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu, którzy nie znają 

języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki oraz 

wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb edukacyjnych, a także dostosowania 

formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia. 

 

§ 2 

 

1. Cykl kształcenia w szkole trwa osiem lat. Szkoła daje możliwość dalszego kształcenia  

w szkołach ponadpodstawowych. W ostatnim roku nauki uczniowie przystępują do egzaminu 

zewnętrznego. 

2. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych,  

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

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

3. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu 

wzbogacenia oferty edukacyjnej.          

4. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego                               

i uprawnia wraz z zaświadczeniem o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty do ubiegania  

się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

 

§ 3 

 

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

1) szkole, jednostce - należy rozumieć Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  

w Warce, 

http://www.szkolanr2.warka.pl/


2) rodzicach– należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, a w przypadku uczniów z doświadczeniem 

migracyjnym w związku z wojną na Ukrainie, także osoby sprawujące nad nimi opiekę; 

3) uczniach– należy przez to rozumieć uczniów szkoły, o której mowa w § 1 ust. 1, 

4) ustawie o systemie oświaty– należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r.  

o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.), 

5) ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r.  (t. j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);   

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 4 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 

2  oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawartych w Programie 

Wychowawczo-Profilaktycznym koncentrując się na sprawowaniu funkcji wychowawczych przy 

współpracy z rodzicami poprzez: 

1) zapewnianie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania, 

2) przeprowadzanie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, 

3) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, 

4) umożliwianie wszystkim uczniom dostępu do wiedzy, która pozwoli im na dalszą edukację                             

i korzystanie z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwija zdolności i zainteresowań, 

5) wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia 

szkoły, 

6) wspomaganie wychowawczej roli rodziny, uczenie odpowiedzialności za swoje czyny, wpajanie 

uniwersalnych zasad etycznych. 

1a. Szkoła kładzie szczególny nacisk na realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej 

państwa na dany rok szkolny ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki. 

1b. Szczegółowe wymagania wobec Szkół określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. 

2. Szkoła w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych respektuje zasady nauk 

pedagogicznych, a także zobowiązania wynikające z Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka, 

kierując się dobrem uczniów, troską  o ich zdrowie, poszanowaniem ich godności osobistej. 

3. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, 

poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są: 

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających 

nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego 

rozwoju; 

2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek  

w poczuciu bezpieczeństwa; 

3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności 

korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym 

się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 



5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu 

rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem 

indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia 

relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących  

do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo 

w ruchu drogowym; 

8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie 

psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających  

się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne  

do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 

9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, 

w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, 

muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. 

10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz 

norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka; 

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego 

działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi 

przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających 

rozwój tożsamości dziecka; 

13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania 

przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, 

inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości 

możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych  

o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych  

dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące  

do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

16) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami; 

17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur; 

18) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu różnych zawodów. Prowadzenie 

działań w zakresie doradztwa zawodowego/preorientacji zawodowej w przedszkolu, która ma na 

celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich 

zainteresowań i uzdolnień m.in. poprzez: 

a) prowadzenie zajęć mających na celu poznawanie własnych zasobów: dziecko określa, co lubi 

robić, podaje przykłady różnych zainteresowań, opowiada o sobie w grupie rówieśniczej; 

b) organizowanie spotkań z pasjonatami oraz przedstawicielami różnych zawód: strażak, policjant, 

lekarz, górnik itp., 

c) organizowanie wycieczek do zakładów pracy. 

4. Szkoła realizuje cele i zadania poprzez: 



1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego 

kształcenia, 

2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego                           

do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata, 

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, 

przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku 

intelektualnego i fizycznego, 

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia, 

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia 

rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego, 

6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych,                                            

ale wartościowych celów, 

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka, 

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej poprzez: 

a) wpajanie zasad tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej, 

b) niestwarzanie różnic w prawach i traktowaniu uczniów z powodu ich przynależności narodowej, 

wyznaniowej lub bezwyznaniowości, 

c) wpajanie zasad tolerancji i szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań, 

d) swobodny wybór uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych, 

e) swobodne wyrażanie myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nienaruszających 

dobra innych osób, 

f) wprowadzanie w zajęcia treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego kraju, 

województwa, regionu, miasta, 

g) organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i kościelnych, 

h) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkoły, 

i) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów współczesnych, 

j) pielęgnowanie tradycji związanych z miastem, miejscowością, najbliższym środowiskiem, 

9) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych, 

10) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych, 

11) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia, 

12) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną  

i właściwą postawę ciała, 

13) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia              

i higieny pracy umysłowej, 

14) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków, dopalaczy i in.) 

i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy, 

15) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo, 

16) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności, 

17) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego 

stosunku, 

18) rozwijanie umiejętności asertywnych, 

19) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, 

sprawiedliwości i wolności, 

20) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 

21) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach 

międzyludzkich, 



22) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia 

rodzinnego, 

23) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym                                

i prywatnym, 

24) integrację uczniów niepełnosprawnych. 

25) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zagrożeniem 

epidemiologicznym lub inną kryzysową sytuacją, realizacja zadań może szkoły odbywać się 

poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauka 

odbywa się według zasad opracowanych szczegółowo w procedurach nauczania zdalnego, na mocy 

obowiązującego prawa.  

5. Wskazane cele i zadania są realizowane we wszystkich obszarach edukacji (fizyczny, 

emocjonalny, społeczny, obszar poznawczy) przedszkola opisanych w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem opisanych wiadomości i umiejętności, którymi 

powinny wykazać się dzieci kończące wychowanie przedszkolne. 

 

§ 5 

 

1. Wszystkie działania realizowane są przez nauczycieli przy współpracy z rodzicami, poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami świadczącymi w tym zakresie wsparcie i pomoc 

merytoryczną. 

 2.Cele osiągane są poprzez: 

1) przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce  

w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości, 

2) zapoznawanie z podstawami funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz normami współżycia 

społecznego, 

3) przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz 

świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań w życiu 

rodzinnym i społecznym, 

4) wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia 

pomocy słabszym. 

3.W szkole każdy uczeń, z wszystkimi jego możliwościami i trudnościami jest ważny i wobec 

każdego ucznia prowadzone są działania na najwyższym poziomie nauczycielskich możliwości, 

ukierunkowane na rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny oraz ochronę dziecka przed 

przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. 

 

§ 6 

 

1. Szkoła otacza opieką uczniów mających problemy z opanowaniem wiedzy z zakresu podstawy 

programowej kształcenia ogólnego poprzez organizowanie zajęć w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 

2. W ramach realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego szkoła organizuje                   

dla uczniów zajęcia dotyczące wyboru ścieżki dalszego kształcenia i wyboru zawodu. 

 

§ 7 

 

Szkoła otacza opieką uczniów zdolnych poprzez:  



1) umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym realizowanie indywidualnych programów 

nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie,  

2) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności  

w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności oraz wspierających przygotowanie uczniów                

do konkursów i olimpiad, 

3) organizowanie wewnętrznych konkursów dla uczniów, 

4) stosowanie motywacyjnego systemu nagradzania uczniów osiągających sukcesy.  

 

§ 8 

 

1. Szkoła wypełnia zadania opiekuńcze, odpowiednie do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych 

z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny. 

2. Każdy oddział powierzony jest szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 

uczących w szkole, zwanemu dalej wychowawcą. 

3. W miarę możliwości organizacyjnych, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej 

skuteczności, powierza się jednemu wychowawcy prowadzenie oddziału przez cały etap 

edukacyjny. 

4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:  

1) z urzędu wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy                                           

lub z przyczyn organizacyjnych szkoły, 

2) na pisemny, uzasadniony wniosek dotychczasowego wychowawcy, 

3) na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 75 % rodziców uczniów danego oddziału. 

4) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi. 

5. Wnioski w sprawie zmiany wychowawcy nie są dla dyrektora wiążące. O sposobie  

ich załatwienia dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni. 

 

§ 9 

 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia                         

do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez: 

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole podczas opieki przez nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły, 

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

– zasady i organizację ww. dyżurów określa regulamin dyżurów nauczycieli, 

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na zajęciach z wychowawcą i innych zajęciach, 

4) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym wieku                    

dla oddziałów przedszkolnych, I-III oraz IV-VIII, 

5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami                     

i po zajęciach lekcyjnych, 

6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp, 

7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, 

rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych, 

8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące 

do uzyskania przez uczniów karty rowerowej, 

9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej, 



10) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego  

w stanie pełnej sprawności i stałej czystości, 

11) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów, 

12) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia, 

13) współpracę z organem prowadzącym szkołę w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki oraz w podnoszeniu poziomu dyscypliny w szkole, 

14) objęcie budynku oraz terenu szkoły monitoringiem wizyjnym, 

15) zapewnianie ciągłego nadzoru pedagogicznego na zajęciach obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, 

16) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

17) uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie zajęć równomiernego rozłożenia lekcji, 

19) umieszczanie w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku, regulaminów pracowni oraz 

instrukcji obsługi przy wszystkich urządzeniach wykorzystywanych w procesie edukacyjnym, 

20) ustalanie zasad i regulaminów związanych z funkcjonowaniem szkoły, zapoznanie  

z nimi całą społeczność szkolną i skuteczne ich przestrzeganie, 

21) przestrzeganie praw ucznia, 

22) rozwiązywanie problemów poprzez prowadzenie rozmów, mediacji, 

23) sprawdzanie przez nauczycieli pomieszczeń, w których będą prowadzili zajęcia oraz sprzętu                      

i pomocy dydaktycznych, którymi w trakcie zajęć będą się posługiwali, 

24) zwracanie uwagi na prawidłowe odżywianie uczniów oraz wykorzystanie czasu wolnego, 

25) prowadzenie dla uczniów i ich rodziców warsztatów i spotkań tematycznych dotyczących 

uzależnień, narkotyków, dopalaczy, cyberprzemocy, zastraszania, anoreksji, bulimii i innych 

zjawisk dotykających współczesny świat. 

2. Nauczyciel i każdy inny pracownik szkoły natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje 

lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. 

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem. 

Szczegółowe zasady organizacji wyjść i wycieczek określa Regulamin Wycieczek, który stanowi 

odrębny dokument.  

4. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed 

dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez 

instalowanie oprogramowania zabezpieczającego. 

 

§ 10 

 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia 

dydaktycznego, 

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej 

diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym 

czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń 

związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych 

substancji psychoaktywnych. 



2a. Diagnozę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza dyrektor szkoły albo upoważniony przez niego 

pracownik szkoły. 

2b. W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  

w związku z zawieszeniem zajęć Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą 

Rodziców, ustala potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu 

wychowawczo-profilaktycznego oraz w razie potrzeby modyfikuje ten program. 

3.Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli szkoły                              

przy współpracy z rodzicami i uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą 

pedagogiczną. 

4. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę 

rodziców w porozumienie  z radą pedagogiczną. 

5. Na podstawie uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego, wychowawca oddziału  

opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej i uzgadnia go  rodzicami oddziału. 

6. Program, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest przez wszystkich nauczycieli szkoły. 

7. Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje następujące aspekty/obszary: 

1) bezpieczeństwo, 

2) zdrowy styl życia, 

3) profilaktyka uniwersalna, 

4) rozwijanie zainteresowań, 

5) intelektualny rozwój ucznia, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie kreatywności, 

umiejętności uczenia się, 

6) kultura osobista, szacunek do drugiego człowieka, 

7) dziedzictwo kulturowe, edukacja kulturalna, 

8) uroczystości szkolne i ceremoniał szkolny, 

9) edukacja historyczna, 

10) rozwiązywanie konfliktów, 

11) współpraca z rodzicami, 

12) przygotowanie do życia w społeczeństwie i w rodzinie, uczenie zasad demokracji                                   

i funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim, 

13) tworzenie przyjaznej i ciepłej atmosfery w szkole, 

14) propagowanie praw i obowiązków dziecka i praw człowieka. 

8. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć                    

z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 11 

 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rada pedagogiczna, 

3) samorząd uczniowski, 

4) rada rodziców. 

2. Każdy z organów wymienionych w ust.1 pkt. 2-4 działa według odrębnych regulaminów, 

uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły. 

3. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu 

szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania 

szkoły. W sytuacji ograniczenia funkcjonowania szkoły komunikacja pomiędzy organami 

prowadzona jest drogą elektroniczną. 

 

 

§ 12 

 

DYREKTOR SZKOŁY 

 

1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w ramach którego: 

a) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, przebieg 

procesów kształcenia i wychowania w szkole, efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, 

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

- diagnozę pracy szkoły, 

- planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia 

zawodowego, 

- prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad; 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, 

finansowej i gospodarczej obsługi szkoły, 

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom  

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu w ostatnim roku nauki  

w szkole podstawowej, 



9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 

lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej 

szkoły i innowacyjnej, 

10) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych 

wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności 

szkoły, 

11) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji 

stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa, 

12) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz 

określenie warunków jego spełniania, 

13) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły, 

14) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, 

15) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać                     

od początku następnego roku szkolnego, 

16) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami               

na terenie szkoły, 

17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, 

18) organizowanie uczniowi, posiadającemu orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, 

takiego nauczania, w porozumieniu z organem prowadzącym, 

19) ustalanie wysokości i przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, 

w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły, 

20) możliwość ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

21) możliwość ustalenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, innych dodatkowych dni 

wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć 

przypadających w te dni w wyznaczone soboty, 

22) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów                             

i nauczycielom, 

23) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania szkolnego planu nauczania, a w nim                           

dla poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym tygodniowego wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć edukacyjnych, 

24) kierowanie jako kierownik zakładem pracy, dla zatrudnionych w szkole nauczycieli                             

i pracowników niebędących nauczycielami, 

25) decydowanie o sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników 

szkoły, 

26) decydowanie o sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

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

oraz pozostałych pracowników szkoły, 

28) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status 

pracowników samorządowych, 

29) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole, 

30) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły, 

31) realizowanie zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach                             

ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę, 

32) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 



33) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym, 

34) zapewnienie, w ramach możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji 

zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych, 

35) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę, 

36) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli, 

37) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie 

karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, 

38) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne  

lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra 

dziecka, 

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

o związkach zawodowych, 

40) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument, 

41) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych, 

42) odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia, 

43) udostępnianie imienia, nazwiska i numeru pesel higienistce, pielęgniarce szkolnej, lekarzowi, 

lekarzowi dentyście celem objęcia pomocą medyczną; 

44) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniające zgodność 

przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych. 

3. Dyrektor szkoły odpowiada za: 

1) poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania, 

2) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego niniejszego Statutu, 

3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych przez szkołę 

oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych, 

4) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły, 

5) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z odrębnymi przepisami, 

6) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania. 

4. W okresie między zebraniami rady pedagogicznej dyrektor szkoły informuje pracowników  

o istotnych sprawach szkolnych oraz wydaje zarządzenia w formie pisemnej lub ustnej.              

Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się z zarządzeniami 

dyrektora szkoły oraz terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń. 

5. Dyrektor powołuje wicedyrektora po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady 

pedagogicznej. 

6. Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych 

warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy. 

 

§12a 

 

1. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, 

jeżeli: 

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających 

zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa; 



2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski 

żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne; 

3) temperatura w pomieszczeniach lekcyjnych nie przekracza 18°C; 

4) występuje przekroczenie w powietrzu dopuszczalnych poziomów substancji szkodliwych.  

2. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli 

ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. 

3. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 2, mogą być wydane także ustnie, 

telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków 

łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, 

notatki, adnotacji lub w inny sposób. 

4. Zawieszenie zajęć, o którym mowa w ust. 2, może dotyczyć w szczególności grupy, grupy 

wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich  

lub poszczególnych zajęć. 

5. Organizując kształcenia na odległość szkoła uwzględnia:  

1) zasady bezpiecznego i ergonomicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających 

komunikację elektroniczną; 

2) sytuację rodzinną uczniów; 

3) naturalne potrzeby dziecka,  

4) dyspozycyjność rodziców. 

5) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia; 

6) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; 

7) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu 

dnia; 

8) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia; 

9) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

6. Dyrektor może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo zmodyfikować tygodniowy 

rozkład zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

realizacji tych zajęć. O modyfikacji tygodniowego rozkładu zajęć dyrektor niezwłocznie informuje 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

7. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

dyrektor zapewnia każdemu uczniowi i rodzicom możliwość indywidualnych konsultacji  

z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje uczniom i rodzicom informację o formie  

i terminach tych konsultacji. W miarę możliwości konsultacje te odbywają się w bezpośrednim 

kontakcie ucznia z nauczycielem. 

 

§ 13 

 

1. W szkole tworzone jest stanowisko wicedyrektora. 

2. Zakres zadań i kompetencji dla wicedyrektora opracowuje dyrektor szkoły. 

3. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze  

w szkole. 

 

 

 

 



§ 14 

 

RADA PEDAGOGICZNA 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze, wynikające z przepisów prawa, statutu szkoły oraz innych 

regulaminów wewnątrzszkolnych. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni                           

w szkole oraz w oddziałach przedszkolnych. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział,                           

z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady 

pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

3. Obecność nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie rady 

usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu.  

4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu 

ich projektów przez radę rodziców, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego          

nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 

5. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

2) projekt planu finansowego szkoły, 

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

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

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych                  

i opiekuńczych, 

5) programy nauczania przedstawione przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem                    

ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania, 

6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia, 

7) wnioski o zezwolenie na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą, 

8) formy realizacji godzin wychowania fizycznego w kl. IV-VIII, 

9) podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, 

10) powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę, 

11) przedłużenie powierzenie stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi, 

12) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływania z tych stanowisk. 

6. Rada pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt statutu albo jego zmian, 

2) realizuje zadania rady szkoły, jeśli nie została powołana, 

3) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora, a do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w szkole, 

4) typuje przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora, 



5) opiniuje program wychowawczo - profilaktyczny szkoły przed uchwaleniem powyższych przez 

radę rodziców, 

6) wyraża zgodę na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności                          

na zajęciach. 

7. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, jej zebrania są protokołowane. 

8. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności                        

co najmniej ½ członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw będących 

przedmiotem posiedzeń rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego. 

9. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi 

funkcje kierownicze w szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie 

stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

10. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa w ust. 4 pkt 2 o wynikach 

klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły. W przypadku gdy dyrektor szkoły nie 

podejmie rozstrzygnięcia, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel 

wyznaczony przez organ prowadzący szkołę. 

11.  Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich 

szkoły, podpisuje odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ 

prowadzący szkołę. 

12. W uzasadnionych przypadkach zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowanie zdalnie, 

z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej. 

13. Rada pedagogiczna, w uzasadnionych przypadkach może podejmować swoje decyzje zdalnie.  

W takim przypadku głosowanie członków Rady Pedagogicznej może odbywać się w formie: 

1) wiadomości e-mail przesłanej przez nauczyciela z wykorzystaniem skrzynki elektronicznej 

służbowej wskazanej przez nauczyciela;  

2) głosowania przez podniesie ręki w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej organizowanych  

w formie videokonferencji, 

3) wiadomości zwrotnej przesyłanej przez system dziennika elektronicznego. 

14. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich 

rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

§ 15 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

1. Samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem” tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu.  

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym Statutem. 

4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

5. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły 

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

podstawowych praw uczniowskich, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz stawianymi 

wymaganiami, 

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



3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania się i zaspokajania własnych zainteresowań, 

4) prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treść nie godzi  

w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera ona wulgaryzmów i treści 

obraźliwych dla czytelników, 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie                            

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

6. Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie 

decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu.  

7. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

 

§ 16 

 

RADA RODZICÓW 

 

1. W szkole działa rada rodziców. 

2. Działalność rady rodziców przebiega w oparciu o regulamin opracowany przez rodziców. 

Regulamin określa cele, struktury i zasady działania rady rodziców, tryb i procedury powoływania 

rady rodziców, precyzuje kompetencje i zadania, wskazując szczególnie te, które dotyczą prac 

Prezydium, Komisji Rewizyjnej, Rady Klasowej. Regulamin rady rodziców określa zasady 

gospodarki finansowej  i wydatkowania funduszu rady. 

3. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, Burmistrza Miasta Warka                                     

oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw 

szkoły, 

2) uchwalanie w porozumieniu z rada pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego, 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły, jeżeli taki zostanie zlecony przez organ nadzoru pedagogicznego, 

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 

5) wspieranie działalności statutowej szkoły, 

6) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. 

4. 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 rady rodziców. 

5. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 

bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania 

funduszami  na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone 

przez radę rodziców. 

6. W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania  

i wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej 

 i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów. 

7. Rada Rodziców może: 

1) wnioskować do Dyrektora o dokonanie oceny nauczyciela,  



2) 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. 

 

§ 17 

 

1. Zasady współdziałania organów szkoły: 

1) wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku 

umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji, 

2) rodzice i uczniowie przedstawiają wyniki i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: 

radę rodziców i samorząd uczniowski, 

3) rada rodziców i samorząd uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły 

lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych zebrań tych 

organów, 

4) wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych zebraniach zainteresowanych organów,  

a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie  

7 dni, 

5) wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych  

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

6) wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków 

obowiązującą w szkole, 

7) koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor szkoły, który zapewnia 

każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich 

kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji, 

8) wszelkie spory pomiędzy organami szkoły rozstrzygane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem 

drogi służbowej i zasad ujętych w § 18 niniejszego Statutu, 

9) Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania, 

w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających  

ze statutu i planów pracy szkoły, 

10) Relacje pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnych 

szacunku i zaufaniu. 

2. W sytuacji zawieszenia zajęć i prowadzenia kształcenia z wykorzystaniem metod i narzędzi  

do kształcenia na odległość, komunikacja pomiędzy organami prowadzona jest drogą elektroniczną. 

 

§ 18 

 

1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną, samorządem uczniowskimi, radą rodziców: 

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

do dyrektora szkoły, 

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor szkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem 

każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk, 

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

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor szkoły informuje na piśmie 

zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3. 



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

jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu 

organów szkoły, a dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 

3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku 

niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie 

ostateczne. 

5. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

§ 19 

 

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 

2. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I-VIII. 

3. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym 

kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem 

nauczania. 

4.  Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 25. 

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

nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie więcej niż 27. 

6. Oddziałem opiekuje się wychowawca, o którym mowa w § 51. 

7. W szkole działają oddziały przedszkolne, o których mowa w rozdziale 8 statutu.  

 

§ 20 

 

1. Dyrektor szkoły opracowuje, w każdym roku szkolnym, arkusz organizacji szkoły, 

uwzględniający ramowe plany nauczania. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ  

po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

1a. Arkusz organizacyjny szkoły jest opiniowany przez związki zawodowe i kuratora oświaty,  

a następnie zatwierdzany przez organ prowadzący szkołę do dnia 29 maja danego roku. 

1b. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się informacje zgodnie z Rozporządzeniem MEN  

|z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli. 

2. Na podstawie arkusza organizacji, dyrektor szkoły przygotowuje tygodniowy rozkład zajęć 

edukacyjnych na nowy rok szkolny, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy. 

3. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustala  

w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w liczbie      

do 8 dla szkoły podstawowej. 

4. Zaproponowane przez dyrektora dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zostają 

zaopiniowane przez radę pedagogiczną oraz radę rodziców i podane do ogólnej wiadomości do dnia 

30 września każdego roku. 

5. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych nowożytnych, wychowania 

fizycznego i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika 

konieczność prowadzenia ćwiczeń w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 8. 



6. Podział na grupy jest obowiązkowy z języków obcych nowożytnych i informatyki w oddziałach 

liczących 24 uczniów i więcej oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach 

liczących powyżej 30 uczniów. 

6a. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki liczba uczniów w grupie nie może 

przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej. 

7. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach do 26 uczniów. 

8. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano wyżej podziału na grupy można 

dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

 

§ 20a 

 

1. W szkole organizowane jest kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób 

będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach 

oświaty innych państw. 

2. Uczniowie przybywający z zagranicy są przyjmowani do oddziału przedszkola, oraz oddziału  

w szkole na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich, 

zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. 

3. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę  

w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, mają prawo do: 

1) organizacji dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie zajęć lekcyjnych jako 

języka obcego, w celu opanowania języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział  

w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych; 

2) dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania, z których uczniowie 

potrzebują wsparcia, aby wyrównać różnice programowe; 

3) nauki języka i kultury kraju pochodzenia prowadzonej przez placówki dyplomatyczne  

lub konsularne kraju ich pochodzenia działające w Polsce albo stowarzyszenia kulturalno-

oświatowe danej narodowości; 

4) nauki w oddziałach przygotowawczych; 

5) do wsparcia przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze 

pomocy nauczyciela jako asystenta międzykulturowego; 

6) organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trybie i formach przewidzianych                       

dla obywateli polskich. 

4. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 3, są organizowane na warunkach określonych                                    

w odrębnych przepisach prawa.  

5. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu, które nie znają 

języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo 

do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. 

6. Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem 

szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami 

kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem                                

za granicą. 

7. Uczeń, przybyły w Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawany  

jest za legalny, może być przyznawane świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,  

na zasadach określonych w Ustawie o systemie oświaty. 

 

 



§ 21 

 

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne                              

„Wychowanie do życia w rodzinie”. 

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy. 

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie 

pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach 

„Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej. 

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 

§ 22 

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone  

w systemie: 

1) edukacji wczesnoszkolnej na pierwszym etapie edukacyjnym, 

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym. 

2. Jednostka 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. 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala 

nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel 

prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy 

zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami. 

5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu                            

na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. 

6. Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych trwają  

5 godzin zegarowych dziennie, a czas zajęć edukacyjnych wynosi do 30 minut. 

 

§ 23 

 

1. Szkoła może przyjmować  studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne i nauczycielskie na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy 

dyrektorem lub za jego zgodą, z poszczególnymi nauczycielami, a szkołą wyższą. 

2. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, który sprawować będzie opiekę nad praktykantem. 

 

§ 24 

 

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 

organizacje działające w środowisku lokalnym, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza oraz rozszerzająca i wzbogacająca formy działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej. 

2. Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności 

innowacyjnej poprzez: 



1) udział w szkoleniach, 

2) organizację konkursów, imprez, 

3) korzystanie z bazy danych, 

4) udział w projektach, 

5) inne przedsięwzięcia w zależności od potrzeb. 

3. Współpraca szkoły ze stowarzyszeniem:  

1) pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz uczniów;  

2) wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą szkoły;  

3) umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów uczniowskich; 

4) wpływa na integrację uczniów; 

5) wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki; 

6) wpływa na wzajemny rozwój oraz na rozwój uczniów. 

4. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły i rady 

rodziców. 

 

§ 25 

 

 1. Szkoła z własnej inicjatywy prowadzi innowacje pedagogiczne. Innowacja to nowatorskie 

rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy 

szkoły. 

2. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły. 

3. Dyrektor szkoły zapewnia warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne do realizacji 

planowanych działań innowacyjnych. 

4. W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor szkoły zwraca                                         

się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę. 

5. Innowacja, o której mowa w ust. 4 może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez organ 

prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań. 

6. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny. 

7. Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji i przedstawia radzie pedagogicznej. 

8. Do wdrażania innowacji potrzebne są: 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, 

2) opinia rady pedagogicznej, 

3) pisemna zgoda autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole,                                   

w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane. 

9. Każda innowacja po jej zakończeniu podlega procesowi ewaluacji. Sposób przeprowadzenia 

ewaluacji zawarty jest w opisie danej innowacji. 

 

§ 26 

 

1. W szkole organizuje się naukę religii oraz etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Stosowny wniosek rodzica, w formie pisemnego oświadczenia, składany jest w sekretariacie 

szkoły. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie musi być ponawiany w kolejnym roku szkolnym, może 

jednak zostać zmieniony. 



4. Szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii/etyki dla grupy nie mniejszej niż siedmiu 

uczniów z danej klasy. Dla mniejszej liczby uczniów lekcje religii/etyki powinny być organizowane 

w grupie międzyklasowej lub międzyoddziałowej. Dla grupy liczącej nie mniej niż 3 uczniów organ 

prowadzący może zorganizować lekcje etyki w grupie międzyszkolnej. 

5. Nauczyciel religii/etyki wchodzi w skład rady pedagogicznej. 

6. Nauczyciel religii/etyki ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, 

ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania.  

7. Nauka religii we wszystkich typach szkół odbywa się w wymierzę 2 godzin tygodniowo.  

8. Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor. 

9. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii/etyki objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami 

opiekuńczo-wychowawczymi. 

10. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie  

ze sprawowania. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego 

oddziału/klasy. 

a) Ocena z religii/etyki jest wystawiana według skali ocen przyjętej w danej klasie. 

11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym  

w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka —— ),  

bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 

 

§ 27 

 

1. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów  

i ich zainteresowania. 

2. Zajęcia pozalekcyjne, o których mowa w ust. 1 prowadzone są przez nauczycieli ze środków 

przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły, w ramach programów Unii Europejskiej lub z innych 

środków pozyskanych przez szkołę. 

3. Na początku roku szkolnego, dyrektor szkoły wraz z radą pedagogiczną, opracowują propozycję 

zajęć pozalekcyjnych. 

4. Na zajęciach pozalekcyjnych nauczyciele odpowiadają za uczniów, za jakość zajęć  

oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5. Na początku roku szkolnego nauczyciel zobowiązany jest do opracowania programu zajęć 

pozalekcyjnych i przedstawia go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. 

6. Zajęcia prowadzone z funduszy Unii Europejskiej lub z innych odnotowywane są w dziennikach 

zajęć innych. 

7. W przypadku prowadzenia zajęć przez inny podmiot, za bezpieczeństwo uczniów i organizację 

zajęć odpowiada ten podmiot, po wcześniejszym podpisaniu odpowiedniej umowy przez dyrektora 

szkoły. 

 

§ 28 

ODDZIAŁY INTEGRACYJNE 

 

1. W szkole organizuje się oddziały integracyjne. 

2. Integracja daje możliwość uczenia się prawdziwego świata w naturalnych warunkach. Celem jest 

wspólne poznawanie świata przez dzieci, kształtowanie tolerancji, odpowiedzialności, otwartości, 

serdeczności i wzajemnej pomocy. Jak również rozwijanie poczucia zrozumienia i akceptacji różnic 



pomiędzy ludźmi oraz indywidualne traktowanie dzieci sprawnych i dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

3. Procedury utworzenia i przyjmowania uczniów do klas integracyjnych: 

1) Podstawy prawne integracji: 

a) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. ze zmianami, 

b) Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola i publicznych szkół ze zmianami, 

c) Rozporządzenie MEN z dnia 24.07.2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie                                

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

4. Zapisy do oddziałów integracyjnych dokonywane są w okresie od września roku szkolnego 

poprzedzającego rozpoczęcie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem okresu rekrutacyjnego. 

5. Zapisów dzieci do oddziałów integracyjnych dokonują ich rodzice. 

6. Rodzice uczniów zdrowych powinni zadeklarować chęć umieszczenia dziecka w klasie 

integracyjnej, podczas zapisu do szkoły w formie wpisu na listę chętnych i wziąć udział  

wraz z dzieckiem w spotkaniu informacyjnym. 

7. Zasady rekrutacji uczniów pełnosprawnych do klas integracyjnych: 

1) w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów pełnosprawnych do oddziału integracyjnego dyrektor 

powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania 

członków komisji; dyrektor może odstąpić od powołania komisji, jeśli liczba uczniów 

pełnosprawnych ubiegających się o przyjęcie do oddziału integracyjnego jest mniejsza lub równa 

liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, 

a) w przypadku większej liczby chętnych kandydatów pełnosprawnych (niż jest ustawowo możliwa 

w klasie integracyjnej) wyboru uczniów do ww. klasy dokonuje komisja rekrutacyjna kierując się 

predyspozycjami edukacyjnymi oraz możliwościami psychofizycznymi uczniów, ze szczególnym 

uwzględnieniem obserwacji prowadzonej przez wychowawcę oddziału przedszkolnego, 

2) do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej w szczególności należy: 

a) wywiad z rodzicami dziecka, 

b) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów 

przyjętych do szkoły,  

c) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego, 

8. Zasady rekrutacji do klas integracyjnych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego: 

1) w celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziału integracyjnego uczniów posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, 

wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji, 

2) dyrektor może odstąpić od powołania komisji rekrutacyjnej w przypadku zgłoszenia się takiej 

liczby kandydatów, która nie przekracza maksymalnej liczby uczniów niepełnosprawnych                         

w oddziale określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.  

w sprawie ramowych statutów publicznych placówek oraz publicznych, 

3) rekrutacji uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału 

integracyjnego dokonuje szkolna komisja rekrutacyjna w składzie: 

a) dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący, 

b) pedagog szkolny, pedagog specjalny, 

c) wychowawca, 

d) nauczyciel wspomagający, 



4) do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej w szczególności należy: 

a) dogłębna analiza dokumentacji dzieci niepełnosprawnych, orzeczeń lekarskich i wszelkich opinii, 

b) wywiad z rodzicami mający na celu poszerzenie wiedzy o dziecku, 

c) spotkanie diagnostyczne z dzieckiem w obecności rodziców, 

d) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów 

przyjętych do szkoły, 

e) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego, 

5) rekrutacja uczniów z niepełnosprawnością odbywa się głównie w oparciu o: 

a) dogłębną analizę posiadanego przez nich orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 

wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz innej dokumentacji dzieci niepełnosprawnych, 

orzeczeń lekarskich i wszelkich opinii,  

b) wywiad z rodzicami, 

c) spotkanie diagnostyczne z dzieckiem w obecności jego rodziców. 

 

§ 29 

 

1. Dyrektor szkoły tworzy zespoły do realizacji zadań statutowych szkoły, w zależności od potrzeb 

programowych i zadań szkoły.  

2. Zespoły spotykają się według opracowanego harmonogramu. Możliwe jest porozumiewanie                  

się zespołu z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.  

3. Spotkania zespołów są protokołowane. 

4. Zespól integracyjny, do zadań którego należą w szczególności: 

1) rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych, 

2) dostosowanie programów nauczania, programu wychowawczo – profilaktycznego                                              

do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci, 

3) opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów, 

4) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze metod pracy  

z uczniami niepełnosprawnymi. 

5. W szkole powołuje się zespoły przedmiotowe, do ich zadań należy: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji  

w sprawie wyboru programu nauczania, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania 

wyników nauczania, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego             

dla początkujących nauczycieli. 

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem                        

jest w szczególności: 

1) ustalanie programu nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb, 

2) korelowanie treści programowych przedmiotów, bloków i ścieżek edukacyjnych w praktyce 

realizacyjnej, porozumiewanie się co do wymagań programowych i organizacji kontroli                                      

i mierzenia osiągnięć uczniów, 

3) porozumiewanie się z zespołem rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych                              

i organizacji czasu wolnego uczniów oraz wspólne podejmowanie konkretnych zamierzeń                      

dla optymalnego rozwoju uczniów, 



7. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I-VIII przedstawia dyrektorowi szkoły 

propozycje wyboru: 

1) w przypadku uczniów klas I-III, jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: 

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć                                                  

z zakresu języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy, 

2) w przypadku uczniów klas IV-VIII podręcznika do wybranego przedmiotu zajęć edukacyjnych 

lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danego oddziału, 

3) materiałów ćwiczeniowych. 

8. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą przedstawić dyrektorowi szkoły więcej niż 

jeden podręcznik lub materiał edukacyjny: 

1) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania 

języków obcych nowożytnych - w przypadku klas IV-VIII, 

2) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, biorąc pod uwagę 

ich możliwości edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, 

3) w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia 

tożsamości narodowej, etnicznej i językowej. 

9. Dyrektor szkoły, na podstawie przedstawionych propozycji zespołów, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej, ustala szkolny zestaw programów nauczania. 

10. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia  

w zespole nauczycielskim w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów 

edukacyjnych ustala: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach 

danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, 

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym. 

 

§ 30 

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów przed przystąpieniem                                          

do zajęć i oznaczenia obecności lub nieobecności ucznia w dzienniku. W przypadku stwierdzenia 

samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia, nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie 

zawiadomić o tym wychowawcę oddziału lub pedagoga oraz rodziców. 

2. Uczeń pozostaje pod opieką nauczycieli 15 minut przed rozpoczęciem obowiązkowych dla niego 

zajęć edukacyjnych danego dnia do zakończenia tychże zajęć, z wyjątkiem: 

1) uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej, którzy od chwili zgłoszenia się do świetlicy               

do momentu jej opuszczenia, znajdują się pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej; świetlica 

szkolna działa od godz. 7.00 – 17:00, 

2) uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, którzy pozostają 

pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia od godziny ich rozpoczęcia do chwili                                 

ich zakończenia. 

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy znaleźli się na jej terenie z przyczyn 

niemających uzasadnienia w organizacji nauczania, wychowania i opieki realizowanej w danym 

dniu. 

4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą: 

1) nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne w czasie ich trwania, 

2) nauczyciele pełniący dyżury podczas przerw do ostatniej lekcji danego dnia - za uczniów 

przebywających na przerwach poza salami lekcyjnymi, 



3) nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel świetlicy szkolnej- za uczniów przebywających  

pod jego opieką. 

5. Na przerwach sale lekcyjne są zamknięte, a uczniowie oczekują na korytarzu  

przy sali, w której będą mieli zajęcia. 

6. Jeżeli z ważnych, uzasadnionych przyczyn konieczne jest zwolnienie ucznia z zajęć przed                 

ich zakończeniem w danym dniu, wychowawca, a pod jego nieobecność pedagog szkolny lub 

dyrektor szkoły (wicedyrektor szkoły) może: 

1) na pisemną prośbę rodziców dostarczoną przez ucznia zwolnić ucznia z zajęć na warunkach 

określonych przez rodzica, z tym, że od tej chwili odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo 

ponoszą rodzice, 

2) na wniosek pielęgniarki szkolnej lub nauczyciela zwolnić z zajęć ucznia, który uskarża się na złe 

samopoczucie, zachorował lub uległ urazowi; w takim wypadku: 

3) należy niezwłocznie zawiadomić rodziców o dolegliwościach dziecka i postępować zgodnie  

z poczynionymi ustaleniami, 

4) uczeń musi być odebrany ze szkoły przez rodzica lub inną osobę dorosłą przez niego 

upoważnioną; niedopuszczalne jest, aby chore dziecko opuściło budynek szkoły bez opieki osoby 

dorosłej.  

7. Odpowiedzialność szkoły za bezpieczeństwo uczniów kończy się w chwili opuszczenia przez 

nich szatni i wyjścia z budynku szkoły do domu. 

8. Uczeń, który po zakończeniu zajęć obowiązkowych oczekuje na zajęcia dodatkowe,                            

ma obowiązek zgłosić się pod opiekę nauczyciela świetlicy (po uprzednim zapisaniu dziecka                

do świetlicy przez rodzica). 

9. Każdy uczeń na terenie szkoły jest objęty dozorem osób dorosłych, nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych. Jest zobowiązany podporządkować się ich poleceniom. 

10. Na terenie boiska szkolnego dzieci mogą przebywać tylko i wyłącznie pod nadzorem 

nauczycieli, trenerów, rodziców zgodnie z obowiązującym regulaminem korzystania z boiska oraz 

zobowiązani są do przestrzegania tego regulaminu. 

11. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia na wycieczkach, zielonych szkołach, w czasie pobytu                   

na pływalni, zawodach sportowych i innych uregulowane jest wewnętrznymi zarządzeniami 

dyrektora szkoły. 

12. Każda impreza w szkole musi być zgłoszona do dyrektora szkoły. Odbywa się za jego zgodą.      

Za bezpieczeństwo uczniów w czasie imprezy organizowanej w szkole lub poza nią odpowiada 

nauczyciel – organizator oraz nauczyciele, którym dyrektor powierzył opiekę nad uczniami.  

13. Postępowanie w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego regulują odrębne przepisy. 

Nauczyciel ma obowiązek: udzielenia pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego, 

powiadomienia dyrektora szkoły lub wicedyrektora i rodziców ucznia o zaistniałym wypadku. 

14. W szkole prowadzi się zajęcia edukacyjne wspierające ucznia w radzeniu sobie w sytuacjach: 

przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami oraz innych utrudniających funkcjonowanie  

w społeczeństwie i grupie rówieśniczej. 

15. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownicy szkoły mają obowiązek kontrolowania 

osób wchodzących na teren szkoły. 

16. Do szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, 

wchodzi się przez wejście główne, od strony ul. Polnej lub przez wejście boczne, od strony szatni 

szkolnej.  

17. Uczeń nie może samodzielnie opuścić budynku szkoły w czasie trwania jego planowanych 

zajęć. Nie wolno mu bez pozwolenia nauczycieli opuścić sali lekcyjnej. 



18. W przypadku stwierdzenia, iż uczeń przebywający na terenie szkoły znajduje się pod wpływem 

alkoholu lub środków odurzających, nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły                

lub wicedyrektora, który w trybie natychmiastowym zgłasza ten fakt policji oraz zawiadamia 

rodziców ucznia. 

19. Uczniowie pozostawiający rowery przy budynku szkoły zobowiązani są do zabezpieczenia          

ich przed kradzieżą tak, jak w każdym innym publicznym miejscu. Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności materialnej za skradziony lub zniszczony rower. Fakt kradzieży dyrektor szkoły 

lub wicedyrektor zgłasza na policję. 

20. Zabrania się uczniom przebywania na boisku szkolnym bez opieki nauczycieli lub rodziców. 

21. Zabrania się uczniom wchodzenia na parking dla pracowników szkoły, parking miejski oraz 

teren  przy murku około sali 5 i 6. 

22. Uczniów, którzy mają pisemne zgody rodziców na samodzielny powrót do domu                                      

po zakończeniu zajęć obowiązuje niezwłocznie opuszczenie terenu szkoły. 

23. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia swojego dziecka 

od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

24. Szkoła  pomaga w zawieraniu umowy z ubezpieczycielem, przedstawiając radzie rodziców 

oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje rada 

rodziców. 

 

§ 31 

BIBLIOTEKA 

 

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

zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy  

o regionie.  

2. Godziny pracy biblioteki są ustalane przez dyrektora szkoły i dostosowywane do tygodniowego 

rozkładu zajęć szkoły tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do księgozbioru. 

3. Do zadań biblioteki należy: 

1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z potrzebami 

dydaktyczno-wychowawczymi szkoły, 

2) gromadzenie opracowywanie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych  

i materiałów ćwiczeniowych, 

3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

4) zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych czytelników, 

5) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie         

u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, 

7) podejmowanie różnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, 

8) wspomaganie nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych  

i opiekuńczych, 

9) umożliwienie doskonalenia metod pracy nauczycieli, 

10) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej. 

4. Biblioteka współpracuje z: 



1) uczniami, na zasadach świadomego i aktywnego ich udziału, w zakresie rozbudzania i rozwijania 

zainteresowań czytelniczych, pogłębiania i wyrabiania nawyku czytania oraz 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. 

5. Zasady korzystania ze szkolnej biblioteki zawarte są w jej regulaminie. 

 

 

 

§ 32 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców  

lub inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki, w szkole zorganizowana 

jest świetlica szkolna. 

2. Godziny pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny ustala dyrektor szkoły w porozumieniu  

z organem prowadzącym, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć, potrzeby rodziców i uczniów 

korzystających z zajęć świetlicowych. 

3. Godziny pracy świetlicy podawane są do publicznej wiadomości na początku roku szkolnego. 

4. Wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy składają rodzice do sekretariatu szkoły.                                 

Wzór obowiązującego wniosku określa dyrektor szkoły. 

5. Rodzice składają wnioski o przyjęcie do świetlicy w ciągu 2 tygodni od przyjęcia dziecka                 

do szkoły. W uzasadnionych przypadkach złożenie wymaganego wniosku może nastąpić także  

w innym terminie. 

6. Rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania się z obowiązującym w świetlicy regulaminem. 

7. W świetlicy prowadzi się dokumentację pracy opiekuńczo–wychowawczej zgodnie                                

z obowiązującymi przepisami. 

8. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, 

pomocy w nauce, odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji poprzez:  

1) pomoc uczniom w przygotowaniu się do lekcji, odrabianiu zadań domowych, 

2) wyrównywanie szans edukacyjnych, 

3) organizowanie zajęć o charakterze wychowawczo-profilaktycznym, 

4) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach                   

i na świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny ucznia, 

5) stwarzanie warunków organizowania kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków kultury życia 

codziennego, 

6) rozwijanie różnych zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie, 

7) wyrabianie nawyków higieny, czystości; promowanie zdrowego stylu życia, 

8) rozwijanie samodzielności, samorządności i aktywności społecznej, 



9) kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, 

10) umożliwienie udziału w różnych imprezach i konkursach, 

11) współpracę z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, także                   

z pedagogiem, psychologiem, logopedą, terapeutami pedagogicznymi, 

12) współpracę ze środowiskiem lokalnym.  

9. Świetlica pracuje na podstawie corocznie sporządzanego planu pracy zatwierdzanego przez 

dyrektora szkoły. 

10. W planie pracy uwzględnia się zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności. 

11. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej pod opieką jednego nauczyciela nie może 

pozostawać więcej niż 25 uczniów. 

 

§ 33 

 

1. Szkoła podejmuje działania w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.  

2. W szkole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą co roku 

przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników. 

3. Wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami ewakuacyjnymi 

obowiązującymi w szkole. 

4. Szkoła w swej działalności przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny obowiązujących  

w placówkach oświatowych. Przestrzeganie przepisów BHP podlega kontroli wewnętrznej                            

i zewnętrznej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia 

zajęć, w przypadku zagrożenia opuszcza wraz z uczniami miejsce zagrożenia i powiadamia  

o tym fakcie dyrektora szkoły oraz odpowiednie służby. 

6. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć zanim zagrożenie nie zostanie usunięte. 

7. Do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte przewody 

elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty, narzędzia itp. 

8. W sali gimnastycznej, na placu zabaw i boisku szkolnym (terenie rekreacyjnym) oraz  

w innych miejscach, w których prowadzone są zajęcia ruchowe, nauczyciel kontroluje sprawność 

sprzętu przed rozpoczęciem zajęć, dba o prawidłową organizację pracy, dobiera odpowiednie 

metody, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych i zdrowotnych uczniów. 

Podczas ćwiczeń na przyrządach uczniowie są asekurowani przez nauczyciela. Pod nieobecność 

nauczyciela, uczniowie nie mogą przebywać w sali gimnastycznej ani nie wolno wydawać uczniom 

sprzętu sportowego. 

9. Na pierwszych zajęciach roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z obowiązującym 

regulaminem korzystania z sali gimnastycznej, sprzętu sportowego i terenu rekreacyjnego. 

10. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego mają obowiązek zapoznania                               

się z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców. 

11. Przed wyjazdem na zawody sportowe nauczyciel ma obowiązek każdorazowo uzyskać pisemną 

zgodę rodziców wraz z oświadczeniem, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku 

fizycznego. Zgody rodziców przechowywane są do zakończenia roku szkolnego w dokumentacji 

nauczyciela organizującego zawody. 

 

 

 

 



§ 34 

 

1. W szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII i VIII w wymiarze                       

nie niższym niż 10 godzin w roku. 

2. Doradztwo zawodowe ma charakter planowych działań koordynowanych przez doradcę 

zawodowego, zmierzające do stworzenia takich działań, które zapewnią uczniom rozwijanie 

świadomości własnych uzdolnień, posiadanych kompetencji i zainteresowań- w aspekcie własnych 

pragnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu.  

3. Ma również za zadanie rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, podejmowania 

racjonalnych decyzji oraz uświadomienie konsekwencji dokonywanych wyborów.  

4. Ma wykształcić u uczniów umiejętność radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką adaptację 

oraz wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym. 

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

i nauczycielami. 

6. W miarę możliwości doradca zawodowy prowadzi zajęcia metodami aktywnymi oraz stara się 

przybliżyć poszczególne zawody uczniom na wycieczkach organizowanych do różnorodnych 

zakładów i instytucji. 

7. Program Doradztwa Zawodowego jest tworzony na początku każdego roku szkolnego. 

8. Program jest dopuszczony do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej i wpisany do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania. 

9. Program Doradztwa Zawodowego zawiera następujące punkty: 

1) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:  

a)   tematykę działań, uwzględniającą w treści programowe  

b)  oddziały, których dotyczą działania,  

c)   metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach,  

w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami, 

d)  terminy realizacji działań,  

e)   osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań,  

2) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań. 

10. Program Doradztwa Zawodowego stanowi odrębny dokument szkolny. 

11. Doradztwo zawodowe jest realizowane na: 

1) zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego; 

2) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego; 

3) zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego; 

4) zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęciach z wychowawcą. 

12. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia  

na odległość Doradca pozostaje do dyspozycji Dyrektora i kontynuuje realizację 

wewnątrzszkolnego programu doradztwa zawodowego. Doradca zawodowy w razie pytań ze stron 

uczniów pozostaje do ich dyspozycji. 

 

 

 

 

 



§ 35 

WOLONTARIAT 

 

1. W szkole działa koło wolontariatu. 

2. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów, w tym szacunek 

do drugiego człowieka, uwrażliwia na potrzeby osób potrzebujących, empatię oraz aktywizuje 

współpracę z organizacjami poza rządowymi. 

3. Działania wolontariatu szkolnego adresowane są do: 

1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym  

oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji dyrektora 

szkoły), 

2) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych, 

3) wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne. 

4. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie wolontariatu szkolnego. 

1) Dyrektor szkoły: 

a) powołuje opiekuna wolontariatu szkolnego, 

b) nadzoruje i opiniuje działanie wolontariatu szkolnego. 

2) Opiekun wolontariatu szkolnego – nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję. 

5. Działalność wolontariatu szkolnego może być wspierana przez: 

1) wychowawców oddziałów z wraz ich klasami, 

2) nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

3) rodziców. 

6. Szczegółowe zasady organizacji działań wolontariackich zawarte są w regulaminie koła 

wolontariatu. 

 

§ 36 

RODZICE 

 

1. Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez: 

1) organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg wcześniej przedstawionego harmonogramu, 

2) prowadzenie konsultacji dla rodziców (dni otwartych), w trakcie, których rodzice mogą uzyskać 

informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem (nauczycielami) sposób 

dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego, 

3) organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. święto szkoły, jasełka, dzień wiosny, 

4) włączanie rodziców w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

5) włączanie w organizację imprez danego oddziału i szkoły, 

6) udzielanie, przez nauczycieli, bieżącej informacji na temat osiągnięć ucznia, wydarzeń 

klasowych i szkolnych, 

7) możliwość wglądu przez rodziców w dokumentację dotyczącą ich dziecka. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia                      

dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz 

pozycji ekonomicznej, 

2) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci, 

3) pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie szkoły  

z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka, 



4) wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w szkole, 

5) wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkole ich dzieci za pośrednictwem rady 

rodziców, 

6) pomocy materialnej ze strony władz publicznych, w przypadku trudności finansowych 

uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie ich dziecka w szkole, 

7) zapoznania się z obowiązującymi w szkole dokumentami w szczególności  

z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na danym etapie edukacji ich dziecka, zasadami 

wewnątrzszkolnego oceniania, statutem szkoły i innymi dokumentami mającymi wpływ                               

na funkcjonowanie jego dziecka w szkole, 

8) pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły, 

9) do wyboru dla swojego dziecka zajęć pozalekcyjnych oraz nadobowiązkowych takich jak: 

religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie. 

3.Rodzice mają obowiązek: 

1) wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi, 

2) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich, 

3) angażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole, 

4) przekazywania wszelkich informacji związanych z możliwością osiągnięcia wspólnych,                   

(tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych, 

5) osobiście włączać się w życie szkoły ich dziecka i stanowić istotną część społeczności lokalnej, 

6) poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom, i ich szkole tak, aby wzmocnić ich wysiłki 

skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania, 

7) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

8) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć, 

9) rodzice ucznia mają obowiązek usprawiedliwiania nieobecności swojego dziecka na zajęciach 

edukacyjnych w terminie 14 dni od powrotu dziecka do szkoły, usprawiedliwienie powinno 

zawierać konkretną datę i powód nieobecności ucznia. 

5. Rodzic ma prawo zwrócenia się do dyrektora szkoły z wnioskiem o: 

1) objęcie dziecka nauką religii, etyki,  

2) odroczenie obowiązku szkolnego, 

3) przyspieszenie obowiązku szkolnego, 

4) objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem, 

5) objęcie dziecka indywidualnym tokiem lub programem nauki, 

6) realizację obowiązku szkolnego poza szkołą, 

7) zwolnienie dziecka z wychowania do życia w rodzinie. 

7. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego przekazuje rodzicom kalendarz roku 

szkolnego oraz harmonogram spotkań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 

8. Wychowawca oddziału może zwołać nadzwyczajne zebranie rodziców z własnej inicjatywy  

lub na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz rady oddziałowej. O każdym 

nadzwyczajnym zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora szkoły. 

9. Wychowawca oddziału może komunikować się z rodzicami wykorzystując: telefon,                          

pocztę e-mailową. 

10. W trakcie nauki na odległość rodzice zapewniają w szczególności uczniom: 

1) odpowiednią przestrzeń w domu, umożliwiając efektywną naukę w spokoju oraz skupieniu; 

2) dostosowane do wzrostu wysokości biurka oraz krzesła umożliwiając uczniowi wygodną 

pozycję pracy; 



3) właściwy komfort podczas nauki w domu, np. poprzez systematyczne wietrzenie pomieszczenia, 

ograniczenie dostępu do oglądania telewizji lub używania telefonu komórkowego; 

4) sprzęt audiowizualny umożliwiający naukę na odległość; 

5) właściwą opiekę podczas nauki zdalnej. 

 

§ 37 

 

Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, 

wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty,  

bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

 

§ 38 

 

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod 

opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego                       

za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

 

§ 39 

 

1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów w szkole zorganizowana jest stołówka. 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne i dobrowolne.  

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

szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.  

4. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, o których mowa  

w ust. 3:  

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, 

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

5. W szkole ustala się przerwę obiadową w godz. 12.25 – 12.40. 

 

§ 40 

 

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:  

sale lekcyjne, salę gimnastyczną, sale komputerowe, świetlicę, bibliotekę, boiska szkolne, stołówkę. 

 

§ 41 

 

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

i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.  

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

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy, 

a także w formie zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym 

określonych według Rozporządzenia MEN z dn. 9 sierpnia 2017r. ze zm.. 

4. Koordynatorem grupy uczniów, dla których organizowane są zajęcia jest wychowawca. 

5. W szkole obowiązuje wzór dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu  

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 



indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających 

na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania 

warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku 

społecznym. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, wynika  

w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 

spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

7. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

8. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami i placówkami; 

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

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) Dyrektora szkoły; 

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

5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 

6) pielęgniarki szkolnej; 

7) pomocy nauczyciela; 

8) pracownika socjalnego; 

9) asystenta rodziny; 

10) kuratora sądowego; 

11) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

10. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i zawieszenia zajęć nadal 

organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

11. Uczeń, przybyły w Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawany 

jest za legalny, może być przyznawane świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,  

na zasadach określonych w Ustawie o systemie oświaty. 

 

 

 



§ 41a 

 

1. Dyrektor i nauczyciele zobowiązani są wspierać uczniów, a także na bieżąco rozpoznawać  

ich potrzeby.  

2. Dyrektor organizuje spotkanie kadry pedagogicznej w celu ustalenia wspólnych działań 

skierowanych do uczniów i rodziców w celu rozpoznania problemów w sferze emocjonalnej, 

społecznej, fizycznej dla konkretnych oddziałów. 

3. Nauczyciele zobowiązani są do: 

1) podejmowania działań w celu rozpoznania potrzeb uczniów w zakresie budowania właściwych 

relacji społecznych w klasie; 

2) podejmowania więcej zintegrowanych działań profilaktycznych wynikających z programu 

profilaktyczno-wychowawczego z działaniami przeciwdziałającymi chorobom zakaźnym  

i promującymi zdrowie; 

3) zwrócenia uwagi na eliminowanie lęku, poczucia zagrożenia spowodowanego nadmiernym 

obciążeniem związanym np. z przygotowywaniem się do sprawdzianów czy obawą przed porażką  

w grupie rówieśniczej; 

4) zaprojektowanie wspólnie z Dyrektorem cyklu działań integrujących z uwzględnieniem 

propozycji zgłaszanych przez uczniów i rodziców, z możliwością włączenia w te działania 

psychologa, pedagoga, terapeuty; 

5) ustalenia zakresu modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego; 

4. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści zobowiązani są do rozwijania relacji interpersonalnych 

na poziomie nauczyciel – uczeń oraz uczeń – uczeń poprzez: 

1) częste kontakty i rozmowy nauczycieli/pedagogów z uczniami, uczniów z uczniami,  

(np. podczas lekcji przeznaczyć 15 minut na integrację oddziału klasowego); 

2) objęcie wsparciem osób nieśmiałych i wycofanych, docenianie każdej aktywności, angażowanie 

do dodatkowych zadań; 

3) podejmowanie działań integrujących zespół klasowy, np. obchody urodzin, aktywne przerwy 

śródlekcyjne; 

4) organizowanie częstych wyjść klasowych; 

5) uruchomienie stałych dyżurów/konsultacji specjalistów dla uczniów 

5. Specjaliści mogą organizować dyżury/konsultacje dla rodziców – zarówno w formie tradycyjnej 

(stacjonarnie w szkole) oraz za pośrednictwem dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej.  

 

§ 42 

 

1. Do szkoły, na wniosek rodziców, przyjmuje się uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

2.Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

3. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego, na mocy obowiązującego prawa. 

 

§ 43 

 

1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:  



1) stypendium szkolne, 

2) zasiłek szkolny. 

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: 

1) stypendium za wyniki w nauce, 

2) stypendium za osiągnięcia sportowe. 

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

z niskich dochodów na osobę w rodzinie. 

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

materialnej z powodu zdarzenia losowego. Decyzję o przyznaniu pomocy może podjąć 

wychowawca klasowy w porozumieniu z pedagogiem szkolnym. Przed wydaniem decyzji organ 

finansujący pomoc może przeprowadzić wywiad środowiskowy lub rozmowy z zainteresowanymi 

rodzicami w miejscu ich zamieszkania; 

6. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen  

w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium z zastrzeżenie ust. 7. 

7. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom pierwszego etapu edukacyjnego oraz 

uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia w danym roku szkolnym pierwszego okresu 

nauki. 

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

wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu, co najmniej międzyszkolnym,  

z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom pierwszego etapu edukacyjnego. 

10. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły,                           

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ 

prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

 

§ 44 

 

1. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym                  

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, który dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz  

u pedagoga szkolnego. 

2. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje burmistrz miasta. 

3. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje 

administracyjne. 

4. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na: 

1) wniosek rodziców,  

2) wniosek dyrektora szkoły. 

 

§ 45 

 

1. Szkoła, w celu wsparcia merytorycznego nauczycieli i specjalistów oraz w przypadku trudności  

z objęciem ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, współpracuje z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną i innymi instytucjami wspierającymi ucznia i rodzinę. 

2. Formy współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi jednostkami 

specjalistycznymi: 

1) współpraca nauczycieli i specjalistów z pracownikami poradni poprzez 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2015&qplikid=1#P1A6


a) uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach,  

b) kierowanie uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne w celu ustalenia przyczyn 

trudności dydaktycznych i wychowawczych i dostosowywanie wymagań szkolnych do możliwości 

ucznia, 

c) kierowanie na badania psychologiczno-pedagogiczne uczniów ze specyficznymi trudnościami                  

w nauce czytania i pisania,  

d) prowadzenie badań określających stopień dojrzałości szkolnej dziecka sześcioletniego, 

e) konsultacje z pracownikami poradni na terenie szkoły,  

f) konsultowanie wniosków i opinii do badań psychologiczno-pedagogicznych,  

g) prowadzenie przez pracowników poradni specjalistycznych zajęć na terenie szkoły,  

h) udział w szkoleniach organizowanych przez pracowników poradni, 

i) diagnozowanie wad wymowy i terapia logopedyczna, 

j) terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży,  

k) konsultacja i współpraca dotycząca ucznia o specjalnych potrzebach,  

l) wnioskowanie dotyczące nauczania indywidualnego, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 

wyrównawczych, odroczenia od realizacji obowiązku szkolnego oraz kierowanie do nauczania 

specjalnego. 

2) współpraca z Sądem Rejonowym - Wydziałem ds. Rodzinnych i Nieletnich:  

a) wnioskowanie o wydanie rozporządzeń opiekuńczych, 

b) wnioskowanie w sprawach nieletnich, 

c) sporządzanie opinii o uczniach na wniosek Sądu, 

3) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej:  

a) pomoc materialna dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, losowej, 

rodzinnej, 

b) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, 

c) opłacanie obiadów, 

4) współpraca z Policją:  

a) współpraca z dzielnicowym – interwencje, spotkania z młodzieżą, 

b) pomoc w zapobieganiu zjawiskom niedostosowania społecznego. 

3. (uchylony) 

4. (uchylony) 

 

ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 46 

 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych                                

ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie z poszanowaniem godności 

osobistej ucznia. 

2. Prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  

z zastrzeżeniem art. 15 ustawy Prawo oświatowe. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków dla nauczycieli przygotowuje i zapoznaje z nim dyrektor 

szkoły. 

4. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony 

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia                          

6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny. 



5. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych zagrożeniem zdrowia i życia pracowników, 

Dyrektor Szkoły może zobowiązać pracowników do pracy zdalnej, na zasadach i warunkach 

określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 47 

WICEDYREKTOR 

 

1. Dyrektor powołuje wicedyrektora po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę,                       

Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.    

2. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły wicedyrektor pełni jego obowiązki. 

3. Do obowiązków wicedyrektora należy:  

1) Sporządzenie tygodniowego planu zajęć dydaktycznych, 

2) Opracowywanie planu nadzoru pedagogicznego w szkole, 

3) Organizowanie zastępstw doraźnych i długoterminowych, 

4) Obserwowanie zajęć lekcyjnych i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli według planu 

nadzoru pedagogicznego szkoły, 

5) Opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycielskich na terenie szkoły, 

6) Kontrola realizacji programu nauczania wybranych przedmiotów, kontrola dokumentacji 

szkolnej (dzienniki, arkusze, kronikę szkoły, dzienników działalności pozalekcyjnej,  

7) Współpracowanie z Radą Samorządu Uczniowskiego i Radą Rodziców, 

8) Opracowanie Planu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, 

9) Rozliczenie miesięczne nauczycieli z wykonywanych zastępstw, 

10) Współpraca przy opracowaniu projektu organizacyjnego szkoły, 

11) Opracowanie harmonogramu konkursów przedmiotowych i innych imprez objętych 

kalendarzem imprez gminnych, powiatowych, wojewódzkich, 

12) Sprawowanie nadzoru nad praktykami studenckimi, 

13) Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem organizacyjnym wycieczek szkolnych i wyjść            

do najbliższego otoczenia, 

14) Nadzorowanie estetyki i wystroju szkoły, 

15) Czuwanie nad prawidłową realizacją programów praktyk studentów wyższych uczelni, 

16) Nadzorowanie nad organizacją imprez i uroczystości szkolnych., 

 

§ 48 

NAUCZYCIEL 

 

1. Nauczyciel ma prawo, w szczególności do:  

1) poszanowania godności osobistej i godności zawodu nauczyciela, 

2) swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze 

spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, 

3) wyposażenia jego stanowiska pracy, umożliwiające realizację dydaktyczno-wychowawczego 

programu nauczania, 

4) wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

5) korzystania, w związku z pełnieniem funkcji służbowych, z prawa do ochrony przewidzianej        

dla funkcjonariuszy publicznych, 

6) pomocy ze strony dyrektora szkoły i innych osób z kierownictwa w sprawach związanych  

z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 



2. Do zadań nauczyciela, w szczególności należy: 

1) zapewnienie uczniowi warunków do jego rozwoju, 

2) zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej                         

oraz wykonywanych zadań organizacyjnych, 

3) prowadzenie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem, 

4) kształtowanie u uczniów oraz u siebie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną            

i wykorzystywaniem jej na zajęciach przez siebie prowadzonych, 

5) pomoc uczniom w planowaniu własnego rozwoju, 

6) umożliwienie uczniom osiągania postępów i sukcesów, 

7) uwzględnienie w swojej pracy pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

8) zapewnienie  rozwoju zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, 

9) stosowanie metod pracy z uczniami, które są odpowiednio dobrane, zróżnicowane i skuteczne, 

celem pobudzenia ich aktywności, 

10) ustalanie wymagań edukacyjnych, precyzyjnie ich określanie i dostosowywanie                                         

do indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów, 

11) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz zasad przeprowadzania 

sprawdzianów, 

12) zapewnianie pełnej realizacji podstawy programowej, 

13) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat, 

14) zapewnianie uczniom równych szans uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

15) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego funkcjonującego w szkole, 

16) rozpoznawanie problemów wychowawczych i psychologiczno-pedagogicznych uczniów  

i zgłasza ich wychowawcy oddziału, psychologowi, pedagogowi szkolnemu, 

17) przestrzeganie przepisów prawa oraz zapisów niniejszego statutu, 

18) chronienie danych osobowych swoich uczniów, 

19) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami 

dyrektora szkoły, 

20) prowadzenie obowiązującej dokumentacji w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

21) wykonują inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły. 

2a. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 21, nauczyciel jest obowiązany  

do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela 

zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 

godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której. 

3. Nauczyciel jest obowiązany: 

1) sprawować opiekę nad uczniami w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, 

pozalekcyjnych, 

2) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi 

funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane                                

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,  

3) brać udział w zebraniach rady pedagogicznej, 

4) zachowywać w tajemnicy sprawy omawiane podczas zebrań rady pedagogicznej, 

5) systematycznie dyżurować, zgodnie z harmonogramem dyżurów, zapewniając uczniom 

bezpieczeństwo, 

6) indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia poprzez dostosowanie 

metod i form pracy z uczniem, 



7) przestrzegać czasu pracy ustalonego w szkole, 

8) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przez 

dyrektora szkoły, 

9) brać udział w szkoleniu i instruktażu z zakresu bhp i ppoż. oraz poddawać się wymaganym 

egzaminom sprawdzającym, 

10) przestrzegać w szkole zasad współżycia społecznego, 

11) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim  

i stosować się do wskazań lekarskich, 

12) niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o zauważonym w szkole wypadku albo zagrożeniu 

życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące                     

się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie, 

13) współdziałać, z dyrektorem szkoły oraz upoważnionymi osobami, w wypełnianiu obowiązków 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; 

14) zachować w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną 

pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, 

seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, 

przekonań religijnych lub światopoglądów uczniów. 

4. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia 

na odległość, dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak,  

by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. 

5. Nauczyciele, podczas kształcenia na odległość, zobowiązani są do: 

1) dokumentowania pracy własnej; 

2) systematycznej realizacji treści programowych; 

3) poinformowania uczniów i ich rodziców o sposobach oceniania, sprawdzania frekwencji, 

wymagań w odniesieniu do pracy własnej uczniów; 

4) przygotowywania materiałów, scenariuszy lekcji, w miarę możliwości prowadzenia 

wideokonferencji, publikowania filmików metodycznych, odsyłania do sprawdzonych 

wiarygodnych stron internetowych, które oferują bezpłatny dostęp; 

5) zachowania wszelkich zasad związanych z ochroną danych osobowych, zwłaszcza w pracy 

zdalnej poza szkołą; 

6) przekazywania uczniom odpowiednich wskazówek oraz instrukcji; 

7) kierowania procesem kształcenia, stwarzając uczniom warunki do pracy indywidualnej, 

grupowej i zespołowej; 

8) przestrzegania zasad korzystania z urządzeń prywatnych w celach służbowych. 

6. Nauczyciel pracuje z uczniami, bądź pozostaje do ich dyspozycji, zgodnie z dotychczasowym 

planem lekcji określonym dla każdej klasy na każdy dzień tygodnia. 

7. Nauczyciel ma możliwość indywidualnego ustalenia form komunikowania się z uczniem  

wraz z ustaleniem godzin poza planem lekcji. 

8. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem podczas kształcenia na odległość 

stosownie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

9. Nauczyciel zobowiązany jest do dokumentowania swojej pracy poprzez: 

1) dziennik zajęć  lekcyjnych oraz specjalistycznych w zależności od prowadzonych zajęć, 

2) arkusze ocen, 

3) świadectwa, 



4) tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych (IPET) dla uczniów 

posiadających orzeczenie poradni psychologiczno – pedegogicznej, 

5) rozkłady materiału oraz ich modyfikację IPET dla uczniów ze wskazaniem w orzeczeniu, 

6) dokumentację związaną z udzielaniem pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 

7) plan pracy wychowawcy klasowego 

8) wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów (4-8) lub edukacji (1-3) niezbędnych do 

otrzymania przez ucznia ocen bieżących, śródrocznych, rocznych i końcowych, 

9) zeszyty dokumentujące pracę  Klasowych Zespołów Nauczycielskich, 

10) protokoły spotkań Zadaniowych Zespołów Nauczycielskich, 

11) wykaz dostosowań dla ucznia, u którego rozpoznano potrzebę pomocy PPP, 

12) notatki służbowe, 

12) zeszyty obserwacji dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez 

poradnię psychologiczno - pedagogiczną 

  

Do otrzymania przez ucznia  

§ 49 

(uchylony) 

 

§ 50 

 

1. W procesie dydaktyczno-wychowawczo - opiekuńczym szkoły, wychowawca oddziału pełni 

odpowiedzialną rolę opiekuna i organizatora życia społeczności danego oddziału. 

2. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą oddziału”. 

3. Funkcję wychowawcy oddziału dyrektor szkoły powierza nauczycielowi, który, jeśli nie zajdą 

szczególne okoliczności, prowadzi oddział w całym cyklu kształcenia. 

4. Wychowawca oddziału pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły. Jest 

animatorem życia zbiorowego uczniów, ich powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu wszelkich 

kwestii spornych. 

5. Formy spełniania zadań przez wychowawcę oddziału powinny być dostosowane  

do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

 

 

§ 51 

NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA 

 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. W oddziałach integracyjnych zatrudnia się 

dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów 

prowadzących zajęcia rewalidacyjne.  

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Zadaniem wychowawcy jest: 

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

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,  



3) podejmowanie działań, umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami a członkami społeczności szkolnej, 

4) Wychowawca w celu realizacji zadań wymienionych w ust. 3, 

5) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

6) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, 

rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz treści i formy zajęć tematycznych  

na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

7) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale w ramach zespołu nauczycielskiego, 

uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec tych, którym potrzebna  

jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych  

jak i z różnorodnymi trudnościami i niepowodzeniami), informuje ich w sposób dyskretny  

o problemach pozaszkolnych i sytuacjach rodzinnych swoich wychowanków, mających wpływ  

na poziom ich nauki i zachowanie, 

8) utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów (spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne, 

wizyty w domach, zawiadomienia listowne, e-maile) w celu poznania i ustalenia potrzeb 

opiekuńczo-wychowawczych dzieci, okazywania rodzicom pomocy w ich działaniach, włączania 

ich w sprawy życia klasy i szkoły, 

9) współpracuje z pedagogiem i logopedą szkolnym oraz innymi specjalistami świadczącymi 

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

i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły 

określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

5. Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycieli: 

pedagoga szkolnego, logopedy, pracowników poradni psychologicznej, pielęgniarki szkolnej, 

kuratorów zawodowych, pracowników Wydziału Prewencji Policji, współpracuje z instytucjami 

kulturalno-oświatowymi działającymi w środowisku. 

6. Nauczyciel wychowawca obowiązany jest prowadzić następującą dokumentację:  

1) usprawiedliwienia nieobecności w szkole,  

2) plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny,  

3) plan godzin do dyspozycji wychowawcy klasy,  

4) klasowy dziennik lekcyjny, 

5) dokumentacje związaną z pomocą psychologiczno - pedagogiczną 

7. W trakcie nauki na odległość każdy wychowawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego 

kontaktu z rodzicem i uczniem. 

8. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły w następujących 

przypadkach: 

1) z urzędu wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy                               

lub z przyczyn organizacyjnych szkoły, 

2) na pisemny, uzasadniony wniosek dotychczasowego wychowawcy, 

3) na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 75 % rodziców uczniów danego oddziału. 

4) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi. 

9. Wnioski w sprawie zmiany wychowawcy nie są dla dyrektora wiążące. Dyrektor podejmuje 

decyzję w ciągu 14 dni od złożenia wniosku w tej sprawie i informuje wnioskodawcę. Zmiana 

wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.  

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

samorządu klasowego i klasowej rady rodziców. 



11. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego 

decyzja jest ostateczna. 

 

§ 52 

 

1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo-zadaniowe. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek członków zespołu. 

3. Przewodniczący zespołu odpowiedzialny jest za opracowanie szczegółowego programu pracy 

zespołu oraz jego systematyczną działalność zgodną z tym programem. 

4. W szkole powołuje się zespoły przedmiotowe. Do ich zadań należy: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji                                       

w sprawie wyboru programu nauczania, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania 

wyników nauczania, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego        

dla początkujących nauczycieli. 

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem  

jest w szczególności: 

1) ustalanie programu nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb, 

2) korelowanie treści programowych przedmiotów, bloków i ścieżek edukacyjnych w praktyce 

realizacyjnej, porozumiewanie się co do wymagań programowych i organizacji kontroli  

i mierzenia osiągnięć uczniów, 

3) porozumiewanie się z zespołem rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  

i organizacji czasu wolnego uczniów oraz wspólne podejmowanie konkretnych zamierzeń                      

dla optymalnego rozwoju uczniów, 

4) uzgodnienie tygodniowego, łącznego obciążenia ucznia pracą domową. 

6. Zespół ma także prawo do: 

1) wnioskowania i opiniowania rozwiązań w zakresie planu nauczania oddziału w 3– letnim cyklu 

kształcenia, 

2) kierowania uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznych, ustalania indywidualnych 

programów, 

3) wnioskowania wiążącego wychowawcę klasy w sprawie ustalania oceny zachowania uczniów, 

4) wnioskowania do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej w sprawach pedagogicznych  

i opiekuńczych. 

7. Ustala się, iż w ciągu roku szkolnego winny się odbyć co najmniej trzy spotkania zespołu. 

8. Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy oraz dokumentuje jego działalność w formie ustalonej 

przez dyrektora. 

 

§52a 

 

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia  

na odległość, dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by 

dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. 

2. Nauczyciele zobowiązani są do: 



1) dokumentowania pracy własnej; 

2) systematycznej realizacji treści programowych; 

3) poinformowania uczniów i ich rodziców o sposobach oceniania, sprawdzania frekwencji, 

wymagań w odniesieniu do pracy własnej uczniów; 

4) przygotowywania materiałów, scenariuszy lekcji, w miarę możliwości prowadzenia 

wideokonferencji, publikowania filmików metodycznych, odsyłania do sprawdzonych 

wiarygodnych stron internetowych, które oferują bezpłatny dostęp; 

5) zachowania wszelkich zasad związanych z ochroną danych osobowych, zwłaszcza w pracy 

zdalnej poza szkołą; 

6) przekazywania uczniom odpowiednich wskazówek oraz instrukcji; 

7) kierowania procesem kształcenia, stwarzając uczniom warunki do pracy indywidualnej, 

grupowej i zespołowej; 

8) przestrzegania zasad korzystania z urządzeń prywatnych w celach służbowych. 

3. Nauczyciel pracuje z uczniami, bądź pozostaje do ich dyspozycji, zgodnie z dotychczasowym 

planem lekcji określonym dla każdej klasy na każdy dzień tygodnia. 

4. Nauczyciel ma możliwość indywidualnego ustalenia form komunikowania się  

z uczniem wraz z ustaleniem godzin poza planem lekcji. 

5. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem podczas kształcenia na odległość 

stosownie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

§ 53 

PEDAGOG SZKOLNY 

 

1. Opiekę pedagogiczną nad uczniami sprawuje pedagog szkolny. 

2. Do obowiązków pedagoga szkolnego należy: 

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

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 

określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia  

w życiu szkoły, 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych 

potrzeb, 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  

i młodzieży, 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania                       

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy                                     

psychologiczno-pedagogicznej oraz w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych  



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

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

9) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli, 

10) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego-profilaktycznego szkoły, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku  

do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, 

11) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu 

wychowawczego-profilaktycznego szkoły, o których mowa w odrębnych przepisach, 

12) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym                         

się w trudnej sytuacji życiowej, 

13) bieżąca analiza sytuacji wychowawczej w szkole oraz systematyczne przekazywanie informacji 

na ten temat Radzie Pedagogicznej, 

14) kontrola spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego, 

15) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo  

w życiu szkoły,  

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

16) zapewnienie odpowiedniego poziomu pracy opiekuńczej i wychowawczej. 

3. Poza kontynuacją dotychczasowych form wsparcia, działania pedagoga w trakcie kształcenia  

na odległość powinny również uwzględniać profilaktykę problemów związanych z obecną sytuacją, 

izolacją uczniów, odpowiedzialnością za swoje czyny w kontekście bieżących zaleceń dot. stanu 

epidemii. 

4. Pedagog w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły prowadzi porady  

i konsultacje związane ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami przy pomocy 

dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej. 

5. Pedagog prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy rozkład swoich zajęć, zajęcia                 

i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, w tym informacje o kontaktach z osobami                     

i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań, oraz imiona i nazwiska 

dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków, objętych różnymi formami pomocy,                                   

w szczególności pomocą psychologiczno-pedagogiczną.  

a) W przypadku prowadzenia zajęć z uczniami pedagog specjalny dokumentuje ich przebieg  

w dziennikach zajęć indywidualnych lub grupowych. Pozostałe działania i czynności dokumentuje 

odrębnie w dzienniku pracy danego specjalisty.  

b) Dokumentację uzupełniającą mogą stanowić wyniki badań i działań diagnostycznych, notatki  

z rozmów, wyniki obserwacji, itd. stanowiące potwierdzenie realizacji zadań określonych  

w  sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 

 

 

 

 



§ 54 

LOGOPEDA 

 

1. Zakres obowiązków logopedy: 

1) Do zadań logopedy należy: 

a) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu 

mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów, 

b) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców  

w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń, 

c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej we współpracy z rodzicami uczniów,  

d) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  

oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia  

i jego uczestnictwo w życiu szkoły.    

2. Dokumentację pracy logopedy stanowią: 

1) dziennik zajęć terapii logopedycznej, 

2) indywidualne karty badania mowy. 

3) dzienniki indywidualne np. specjalistyczne, rewalidacyjne itp. 

3. Logopeda w trakcie prowadzenia kształcenia na odległość przygotowuje i przekazuje ćwiczenia 

doskonalące i utrwalające nabyte umiejętności oraz dokładne instrukcje, jak te ćwiczenia 

wykonywać, by osiągnąć założony cel. 

4. Zobowiązuje się logopedę do wyboru ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

dziecka i możliwości do wykonania przez osobę niebędącą specjalistą w danej dziedzinie.  

5. Logopeda w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły prowadzi porady  

i konsultacje przy pomocy dostępnych środków komunikacji. 

 

§54a 

PEDAGOG SPECJALNY  

 

1. W szkole zatrudniony jest pedagog specjalny. Zakres zadań pedagoga specjalnego: 

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, 

rodzicami oraz uczniami w:  

a) podejmowaniu działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów  

w życiu szkoły, 

b) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo  

w życiu szkoły, 

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich 



ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

ucznia; 

2) współpraca ze specjalistami w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  

w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,  

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

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów i nauczycielom; 

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami/instytucjami; 

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego 

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

7) Pedagog specjalny  prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy rozkład swoich zajęć, 

zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, w tym informacje o kontaktach                     

z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań, oraz imiona                    

i nazwiska dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków, objętych różnymi formami pomocy,                

w szczególności pomocą psychologiczno-pedagogiczną.  

a) W przypadku prowadzenia zajęć z uczniami pedagog specjalny dokumentuje ich przebieg  

w dziennikach zajęć indywidualnych lub grupowych. Pozostałe działania i czynności dokumentuje 

odrębnie w dzienniku pracy danego specjalisty.  

b) Dokumentację uzupełniającą mogą stanowić wyniki badań i działań diagnostycznych, notatki  

z rozmów, wyniki obserwacji, itd. stanowiące potwierdzenie realizacji zadań określonych                  

w  sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 

§54 b 

 

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZJĄCY KSZTAŁCENIE  

 

1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele współorganizujący kształcenie. Zakres zadań nauczyciela 

współorganizującego kształcenie: 

a) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz realizowanie wspólnie 

wraz z nimi zintegrowanych działań i zajęć określonych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym.  

b) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup pracy 

wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym.  

c) uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych oraz zintegrowanych działaniach 

prowadzonych przez innych nauczycieli, specjalistów i wychowawców, określonych  

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.  



d) udzielanie pomocy nauczycielom, specjalistom i wychowawcom w doborze form i metod pracy  

z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem 

społecznym.  

e) prowadzenie zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 

 indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz wielospecjalistyczna ocena poziomu 

funkcjonowania ucznia. 

2. Nauczyciel współorganizujący kształcenie tworzy indywidualny program edukacyjno-

terapeutyczny, prowadzi dziennik nauczyciela współorganizującego kształcenie, zeszyt obserwacji 

uczniów niepełnosprawnych.  

a)W przypadku prowadzenia zajęć z uczniami  dokumentuje ich przebieg w  specjalistycznych 

dziennikach zajęć indywidualnych lub grupowych.  W przypadku uczniów z orzeczeniami 

informacje dotyczące  procesu edukacyjnego nauczyciel zapisuje w zeszycie obserwacji. 

 

§ 54 c 

PLYCHOLOG 

 

1.  W szkole zatrudniony jest psycholog.  Do zadań psychologa należy: 

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 

określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne  

i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 

c) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich  

do rozpoznanych potrzeb, 

d) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, 

e) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 

inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym 

uczniów, 

f) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, 

g) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

2) Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo  

w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Psycholog szkolny,  ma obowiązek dokumentowania swojej pracy. Obowiązkowe  

jest prowadzenie dziennika zajęć psychologa oraz dokumentowania przeprowadzonych zajęć  

w dziennikach lekcyjnych i dziennikach innych zajęć.  Psycholog sporządza również  notatki 



służbowe z przebiegu spotkań i przeprowadzonych interwencji.  Formułuje opinie na wniosek 

instytucji współpracujących oraz opiekunów prawnych uczniów. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA 

WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW 

 

§ 55 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

1a.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

2. 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. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego                   

i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

2) ustalenie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,                           

a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

3) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, 

4) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 

5) ustalenie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

6) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach  

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

 

§ 55a 

 

1.Uczeń obcokrajowiec / uczeń powracający z zagranicy, to uczeń o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. Należy zatem dostosować wymagania edukacyjne do jego indywidualnych potrzeb  

i możliwości, stwarzając dziecku dogodne warunki do jego edukacji i rozwoju. 

2.Sukces dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi opiera się na trzech zasadach:  

1) Pozyskiwanie niezbędnych informacji o uczniu. Zadaniem szkoły jest przygotowanie  

się do przyjęcia nowego ucznia. Należy zebrać o nim istotne informacje, tj. skąd pochodzi, jak 



długo jest w Polsce, jak wygląda jego sytuacja rodzinna, ocenić stopień znajomości języka 

polskiego oraz sprawdzić stan wiedzy z danego przedmiotu. 

2) Integracja w klasie-dziecko powinno poczuć się w szkole akceptowane i bezpieczne. Warto 

przeznaczyć czas na integrację, tak by jednocześnie uzyskując informację o umiejętnościach 

dziecka pomóc mu się zintegrować z klasą i poczuć dobrze w nowej szkole. 

3) Nauka – osiągnięcia edukacyjne, wymagają zaangażowania wszystkich nauczycieli i polskich  

uczniów, którym należy wytłumaczyć, że wobec ich cudzoziemskich kolegów nie zawsze można 

stosować takie same kryteria oceniania, zwłaszcza jeśli dotyczy to uczniów, którzy przebywają  

w Polsce od kilku tygodni czy miesięcy. Dzieci zazwyczaj porównują swoje osiągnięcia i niekiedy 

mają poczucie krzywdy, dlatego istotne jest, aby stale podkreślać, że w przypadku cudzoziemców 

nauczyciel przy ocenie koncentruje się bardziej na staraniach, włożonym wysiłku niż na efekcie 

pracy, który początkowo może być niezadowalający z powodu niedostatecznej znajomości języka 

czy różnic w podstawach programowych. 

 

§ 56 

 

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

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 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 w terminie: 

a) uczniów– na pierwszych lekcjach w miesiącu  wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych,                     

co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym, 

b) rodziców– na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim 

zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności, 

c) uczniów i rodziców- po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych                        

z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio– na lekcjach i na najbliższych 

zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w punktach a) i b).   

2. Wychowawca informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach 

oceniania, zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie: 

1) uczniów na pierwszych lekcjach w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim 

wpisem w dzienniku lekcyjnym, 

2) rodziców– na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim 

zapisem w dokumentacji zebrania do którego dołączona jest podpisana lista obecności. 

3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę                         

z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania 

wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność  

rodzic we własnym zakresie powinien dążyć do zapoznania się ze sposobami oceniania 

wewnątrzszkolnego obowiązującego w szkole. Informacje można znaleźć na stronie internetowej 

szkoły oraz w sekretariacie szkoły.  

4. Podczas zawieszenia zajęć i organizacji kształcenia na odległość zasady oceniania dostosowane 

są do narzędzi i metod wykorzystywanych w trakcie kształcenia. Sposoby weryfikacji wiedzy  

i umiejętności uczniów w trakcie kształcenia na odległość zależą od specyfiki przedmiotu. 



§ 57 

 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia i jego rodziców. 

2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemnie prace kontrolne uczniów                            

do zakończenia zajęć w danym roku szkolnym do 31 sierpnia. 

3. Nauczyciel ustnie uzasadnia uczniowi lub jego rodzicom ustaloną ocenę. Dyrektor może 

zobowiązać nauczyciela do uzasadnienia ustalonej przez niego oceny w formie pisemnej wtedy, 

kiedy z wnioskiem w tej sprawie wystąpi uczeń lub jego rodzice.  

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. 

1) uczniowie– zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez 

nauczyciela, 

2) rodzice uczniów każdorazowo otrzymują pracę pisemną do wglądu. Podpisane przez rodziców 

prace oddają uczniowie na następnej lekcji danego przedmiotu/ edukacji. Prace klasowe mogą być 

również udostępnione podczas zebrań klasowych lub  ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym 

danego przedmiotu /edukacji. 

 

§ 58 

 

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

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- na podstawie tego orzeczenia  

oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;  

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

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

- na podstawie tej opinii;  

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

w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  

oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli  

i specjalistów. 

5) posiadających opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych 

ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. 

 

§ 59 

 

1. Dyrektor zwalnia ucznia z informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

2. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania 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.  

2a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki,  

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

lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z:  

1) wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, 



2) informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”  

albo „zwolniona”.  

4. Dyrektor zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką 

dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem,  

w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu 

edukacyjnego na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

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

języka obcego nowożytnego. 

5. W przypadku ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może 

nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

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

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

 

§ 60 

 

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

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających  

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

oraz jak powinien dalej się uczyć.  

2. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, będące podstawą ustalania ocen bieżących odbywa 

się w następujących formach:  

1) wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji,  

2) wypowiedzi pisemne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, 

zapowiadane według zasad ustalonych dla sprawdzianów pisemnych,  

3) kartkówki- sprawdziany pisemne trwające nie dłużej niż 15 minut i obejmujące materiał 

nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji, 

pisemne prace klasowe - sprawdziany pisemne/ testy, sprawdziany diagnostyczne, sprawdziany 

próbne  i inne, obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, trwające 

do dwóch godzin lekcyjnych, wcześniej poprzedzone powtórzeniem,  

4) dyktanda,  

5) ćwiczenia i zadania praktyczne,  

6) ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji,  

7) ćwiczenia i zadania wykonane w domu,  

8) inne sposoby prezentacji wiadomości i umiejętności ucznia, wynikające ze specyfiki danych 

zajęć edukacyjnych.  

3. Pisemną pracę klasową, o której mowa w ust. 2 pkt 4, nauczyciel wpisuje do dziennika  

oraz informuje uczniów o jej zakresie, formie i terminie z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. Każda pisemna praca klasowa winna być poprzedzona omówieniem jej zakresu  

i kryteriów oceny.  

4.  Kartkówki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie wymagają zapowiadania.  

5. Pisemne prace klasowe i kartkówki mogą mieć formę testu.  

6. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej trzy pisemne prace klasowe i nie więcej  

niż jedna w danym dniu.  

7. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje jedną ocenę bieżącą.  



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

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie  

się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz samodzielność w zakresie wykonania 

danej pracy. W przypadku wychowania fizycznego– także systematyczność udziału w zajęciach 

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

9. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących 

ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż trzy.  

10. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych więcej niż jeden raz w tygodniu, liczba ocen 

bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż cztery.  

11. Oceny z pisemnych form sprawdzania osiągnięć ucznia nauczyciel wpisuje do dziennika 

lekcyjnego i podaje uczniom do wiadomości:  

1) w ciągu 14 dni od daty pisemnej pracy klasowej lub dyktanda albo przedstawienia do oceny 

pracy długoterminowej lub projektowej, 

2) w ciągu 7 dni od daty kartkówki.  

 

§ 61 

 

1. Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę niedostateczną, zobowiązany jest nadrobić braki  

i uzupełnić zaległości w terminie dwóch tygodni.  

2. Nauczyciel może dodatkowo sprawdzić osiągnięcia edukacyjne ucznia, o którym mowa                           

w ust. 1, w ustalonym przez siebie terminie i formie.  

3. Zasada, o której mowa w ust. 2, stosuje się również do ucznia, który w wyznaczonym terminie 

nie wykonał lub nie przedstawił do oceny pracy domowej wymaganej przez nauczyciela.  

4. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości  

i umiejętności w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.   

5. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości  

i umiejętności w terminie i formie uzgodnionej z uczniem.  

6. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające w szczególności  

na nieprzygotowaniu do odpowiedzi ustnej a także braku zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, 

przyborów, materiałów, stroju sportowego itp.:  zgodnie z ustaleniami zawartymi w wymaganiach 

edukacyjnych. W zależności od wymiaru godzin przedmiotu w półroczu: 

a) jeżeli zajęcia są 5 razy w tygodniu  to uczeń może zgłosić 3 nieprzygotowania do lekcji, 

b) jeżeli zajęcia są 2 razy w tygodniu  to uczeń może zgłosić  2 nieprzygotowania do lekcji, 

c) jeżeli zajęcia są 1 raz w tygodniu to uczeń może zgłosić  1 nieprzygotowanie do lekcji. 

d) Nie częściej niż trzy razy w okresie (półroczu) uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć. 

Czwarte nieprzygotowanie skutkuje ocena niedostateczną. 

7. Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia z zapowiedzianych pisemnych 

prac klasowych i dyktand.  

 

§ 61a 

 

1. Uczniowie z Ukrainy dołączeni do klas ogólnodostępnych  są oceniani, klasyfikowani, 

promowani jak każdy obcokrajowiec niebędący uchodźcą z Ukrainy, na zasadach dotyczących 

polskich uczniów.   



1) Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające 

obowiązkowi nauki, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach na warunkach dotyczących 

obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Uczniowie 

m.in. realizują polską podstawę programową oraz podlegają obowiązującym przepisom w zakresie 

oceniania, klasyfikowania i promowania, w tym zasadom oceniania określonym w statucie szkoły.  

2) Szczególne przepisy dotyczące kształcenia uczniów z Ukrainy wprowadzone ustawą z 12 marca 

2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa oraz rozporządzeniem MEiN z 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, 

wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy wprowadzają odmienne 

zasady klasyfikowania uczniów kształcących się w oddziałach przygotowawczych, natomiast nie 

wprowadzają zmian w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z Ukrainy, którzy 

kształcą się w klasach ogólnodostępnych. Uczniów obowiązują zasady określone w: rozdziale 3a 

ustawy o systemie oświaty,  rozporządzeniu MEN z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

 

§ 61b 

 

1. Dla uczniów z Ukrainy ważna jest indywidualizacja pracy na wszystkich lekcjach oraz 

motywowanie ich do nauki. 

1) Należy unikać stawiania demotywujących ocen i stwarzać możliwość poprawy.  

2) Najefektowniejsza pomoc nauczyciela  uczniowi cudzoziemskiemu w procesie nauki polega na: 

a) przygotowywaniu krótkiego, jasnego i prostego tłumaczenia zagadnień dostosowując  

je do znajomości języka polskiego przez ucznia; 

b) akceptowaniu i chwaleniu każdej prawidłowej odpowiedzi ucznia-nawet jednowyrazowej,  

czy nie do końca poprawnej gramatycznie; 

c) w wypowiedziach pisemnych ocenianiu komunikatywności-dopuszczaniu występowania błędów 

językowych; 

d) rozwijaniu sprawności mówienia i pisania -ćwiczenia w pisaniu mogą dotyczyć przepisywania                   

i uzupełniania krótkich tekstów  szczególnie, jeśli uczeń nie zna alfabetu (np. używa tylko 

cyrylicy); 

e) docenianiu takich umiejętności, jak czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji, ogólne 

rozumienie tematyki i problematyki tekstu; 

f)  stosowaniu języka instrukcji – krótkie, proste, jasne komunikaty oraz krótkie pytania; 

g) umożliwianiu korzystania podczas lekcji ze słownika dwujęzycznego tradycyjnego                             

lub elektronicznego; 

h) pozwoleniu uczniowi na zadawanie pytań pomocniczych, pozwalanie na korzystanie w tym celu    

ze słownika czy tłumacza elektronicznego; 

i) nie przywiązywaniu zbyt wielkiej wagi do poprawności językowej wypowiedzi ucznia – ciągłe 

poprawianie może stać się przyczyną stresu, a w efekcie spowodować blokadę komunikacyjną 

między nauczycielem a uczniem; 

j) angażowaniu uczniów w pomoc koleżeńską w klasie, po lekcjach, podczas zajęć świetlicowych; 

3) Praktyki służące  integracji uczniów: 

a) udzielać informacji zwrotnej podczas lekcji; 

b) stosować bogaty materiał ikonograficzny (zdjęcia, mapy, wykresy, schematy)  przy wyjaśnianiu 

zagadnień tematycznych; 



c) włączać ucznia w pracę zespołową i dostosowywać instrukcje do jego językowych umiejętności; 

d) akceptować każdą formę wypowiedzi świadczącą o zrozumieniu zagadnienia (nawet 

jednorazową czy błędną gramatycznie); 

e) traktować gramatykę w sposób funkcjonalny; 

f) oceniać te elementy, które możliwe są do oceny ze względu na poziom ucznia i podstawę 

programową w kraju, w którym uczył się dotychczas.  

g) wydłużyć czas pracy ucznia jeśli jest taka potrzeba. 

 

§ 62 

 

1.Bieżące oceny w klasach I-III oraz bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne                            

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

1) stopień celujący– 6  

2) stopień bardzo dobry– 5  

3) stopień dobry– 4  

4) stopień dostateczny– 3  

5) stopień dopuszczający– 2  

6) stopień niedostateczny– 1 

2. Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-VIII  dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia + 

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

2a. Plus oznacza pozytywną formę  aktywności ucznia w postaci: 

1) jeżeli wiadomości, umiejętności, zaangażowanie ucznia nieznacznie przewyższa wymagania 

edukacyjne przypisane do danej oceny, nie osiągając jednocześnie wymagań do oceny o jeden 

stopień wyższej, 

2) przygotowanie i rozwiązanie dodatkowego zadania domowego, 

3) przygotowanie materiałów, przyborów do lekcji, 

4) przygotowanie krzyżówek, rebusów, innych ciekawych form pracy na lekcji, 

5) zgłaszanie się i aktywne rozwiązywanie problemów dotyczących treści nauczania, 

6) praca w grupach, 

7) pomoc koleżeńska. 

2b. Minus oznacza nieodpowiednią formę aktywności ucznia w postaci: 

1) jeżeli wiadomości, umiejętności, zaangażowanie ucznia nieznacznie odbiegają od wymagań 

edukacyjnych przypisanych danej ocenie, ale znacznie przewyższają wymagania od oceny o jeden 

stopień niższej, 

2) nieodrobienie zadania domowego, 

3) brak zeszytu, zeszytu ćwiczeń, w którym należało odrobić zadanie domowe, 

4) brak koniecznych materiałów do przeprowadzenia tematu lekcji (wcześniej zapowiedzianych), 

5) brak współpracy w grupie. 

3. Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne w pełnym 

brzmieniu.  

4. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

szkolne w stopniach: 

1) Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 

a) samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, 

b) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu 

/edukacji w danej klasie, 



c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych         

lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,  

d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych  

i innych. 

2) Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w dużym zakresie wiedzę i umiejętności określone programem nauczania 

przedmiotu/edukacji w danej klasie, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań, 

problemów w nowych sytuacjach. 

3) Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji 

między elementami wiedzy z danego przedmiotu/ edukacji nauczania, 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne                                   

i praktyczne.  

4) Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym 

uczeniu się tego przedmiotu/ edukacji, 

b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela. 

5) Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 

a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki                               

nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu/ 

edukacji, 

b) rozwiązuje- często przy pomocy nauczyciela - zadania typowe o niewielkim stopniu trudności. 

6) Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności, a braki                         

w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu/ edukacji, 

b) nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązywać zadań, o niewielkim 

(elementarnym) stopniu trudności. 

5. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz zachowania 

są ocenami opisowymi. Wyjątkiem jest religia/etyka, która zawiera oceny cyfrowe. 

1) ocena bieżąca– wskazuje dobre i słabe strony ucznia i sposoby poprawy. Wyrażona jest słownie 

lub pisemnie za pomocą skali ocen od 1 do 6 z komentarzem lub bez niego. 

2) ocena śródroczna– jest wynikiem półrocznej obserwacji, zawiera zalecenia i wskazówki  

dla ucznia dotyczące postępów w nauce jak i rozwoju społeczno-emocjonalnego. Ocena  

ta jest skierowana do dziecka i jego rodziców w formie pisemnej. 

3) ocena roczna opisowa– podkreśla zmiany w rozwoju dziecka wynikające ze stosowania 

wskazówek w ocenie śródrocznej. Ma ona charakter informacyjny, aby rodzice po zapoznaniu  

się z jej treścią mogli nadal wspomagać dziecko w jego rozwoju. Ocena roczna jest wyrażona także 

w formie pisemnej. 

 

a) Skala procentowa sprawdzianów/ testów przeprowadzanych w szkole 

Stopień Skala w procentach 

6 100% -98% 

5 97,9% -90% 

4 89,9% -71% 



3 70% - 50% 

2 49% -30% 

1 29% -0% 

 

4) ocena z zachowania– jest również oceną opisową. Wyraża opinię o spełnianiu przez ucznia 

obowiązków szkolnych, jego kulturze, postawie wobec kolegów i innych osób oraz aktywności 

społecznej. 

5) przy ocenianiu postępów edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym dopuszcza się stosowanie ocen bieżących wyrażonych przez stopnie:  

a) stopień celujący– 6  

b) stopień bardzo dobry– 5  

c) stopień dobry– 4  

d) stopień dostateczny– 3  

e) stopień dopuszczający– 2  

f) stopień niedostateczny– 1 

Stopnie odpowiadają następującej formie opisowej: 

6– uczeń zrobił wspaniałe postępy, jest pilny i wspaniale sobie radzi, 

5– postępy ucznia są bardzo dobre, 

4– uczeń stara się być samodzielny ale potrzebuje pomocy w rozwiązywaniu zadania, 

3– musisz jeszcze popracować, umiejętności opanował przeciętnie wymaga stałej pomoc, 

2– nie opanował dobrze danej umiejętności, wymaga stałej pomocy, fizyczne wspieranie ucznia, 

1– nie wykonuje żadnego zadania, nie przejawia zainteresowania, wymaga stałej obecności 

nauczyciela przy wykonywaniu zadania, nie pracuje. 

6. Szczegółowe kryteria oceniania ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym                      

lub znacznym znajdują się w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych uczniów. 

Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w Wymaganiach Edukacyjnych 

z poszczególnych zajęć.  

7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

8. W klasach I-III jest to ocena w formie opisowej, począwszy od klasy IV śródroczną, roczną                                      

i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:  

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

9. Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny z zachowania w klasach 4-8 ustala  

się z uwzględnieniem poniższych  kryteriów i opracowanej do nich skali punktowej: 



1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

a) uczeń punktualnie przychodzi na lekcje,  

b) nie posiada godzin nieusprawiedliwionych, 

c) przynosi przybory szkolne i jest przygotowany do zajęć, 

d) uczestniczy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i sportowych, 

e) rozwija własne zainteresowania uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, 

f) aktywnie uczestniczy w życiu klasy, 

g) bierze udział w przygotowaniu uroczystości  klasowych i szkolnych, 

h) nosi odpowiedni strój szkolny (czysty, estetyczny, kolorystyka dowolna z wyjątkiem kolorów 

jaskrawych i odblaskowych, stosowny – nie może odsłaniać brzucha, dekoltu, pleców, górnej części 

ud), 

i) w dni wyznaczone strojem galowym, przychodzi odpowiednio ubrany: 

j) dziewczynki: biała bluzka prosta, granatowa lub czarna spódnica (bez wzorów i nadruków)                  

lub spodnie granatowe/ czarne, 

k) chłopcy: biała koszula, spodnie w kolorze ciemnym, 

l) fryzury uczniów (dziewcząt i chłopców) muszą odpowiadać zasadom higieny                                  

(czyste, uczesane, niefarbowane, a także nie mogą przeszkadzać w pisaniu lub czytaniu)  

m) dziewczęta nie stosują makijażu. 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: 

a) przestrzega  norm społecznych w klasie i w szkole, 

b) przestrzega podstawowych zasad kulturalnego zachowania, 

c) potrafi opanować własne negatywne emocje, a ujawniać swoje pozytywne, 

d) jest opiekuńczy, szanuje godność innych, 

e) szanuje własność osobistą i społeczną, 

f) dbałość o honor i tradycje szkoły: 

g) posiada wiadomości związane z patronem szkoły, 

h) umie szanować symbole narodowe i zachowuje właściwą postawą na uroczystościach szkolnych 

i państwowych, 

i) aktywnie uczestniczy w uroczystościach, konkursach organizowanych w szkole i poza nią, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej: 

a) wypowiada się pełnymi zdaniami, 

b) prezentuje wysoką kulturę słowa na lekcji oraz w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami, 

c) stosuje odpowiedni ton wypowiedzi, 

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

a) podczas lekcji i przerw uczeń jest wrażliwy na potrzeby innych, 

b) reaguje i zapobiega wszelkim przejawom przemocy wśród  społeczności uczniowskiej, 

c) samowolnie nie opuszcza terenu szkoły, 

d) w czasie wycieczek stosuje się do wszelkich  poleceń opiekuna grupy, 

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

a) posiada wysoką kulturę osobistą, 

b) przestrzega norm społecznych, 

c) jest prawdomówny, uczciwy, krytyczny wobec siebie i odpowiedzialny, 

d) ubiera się w sposób estetyczny, zgodny z regulaminem szkoły, 

7) okazywanie szacunku innym osobom: 

a) szanuje nauczycieli, kolegów, pracowników szkoły i inne osoby, 

b) w kulturalny sposób zwraca się do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz osób starszych 



zarówno w szkole jak i poza nią, 

c) jest tolerancyjny, koleżeński i życzliwy. 

 

10. Określając ocenę  zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i nasilenie 

zjawisk zawartych w kryteriach oceny . Za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą, która 

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

kryteria ocenę zachowania uczniów: 

1) STOSUNEK DO OBOWIAZKÓW SZKOLNYCH- zachowania pozytywne 

 

L.p. Kryteria oceny Ocena Częstotliwość Osoba oceniająca 

1. Stuprocentowa frekwencja 6 1 raz w 

półroczu 

wychowawca 

2. Brak godzin 

nieusprawiedliwionych 

6 1 raz w 

półroczu 

wychowawca 

3. Wzorowe wypełnianie 

obowiązków dyżurnego 

klasowego 

5-6 1 raz w 

półroczu 

wychowawca/nauczyciele 

4. Systematyczność                          

i sumienność wywiązywania 

się                      z 

obowiązku szkolnego, 

stosowanie się do zasad 

grzecznościowych i savoir 

wiru np. zwrotów 

grzecznościowych, zasad 

właściwego zachowania się 

we wszystkich 

pomieszczeniach szkolnych 

np. na lekcji                  i na 

przerwie 

6 1 raz w 

półroczu 

Wychowawca 

5. Udział w konkursach 

szkolnych, 

międzyszkolnych, 

miejskich, wojewódzkich, 

ogólnopolskich. 

5- 6 Każdorazowo Wychowawca/nauczyciele 

 

2) STOSUNEK DO OBOWIAZKÓW SZKOLNYCH- zachowania negatywne 

 

L.p. Kryteria oceny Ocena Częstotliwość Osoba 

oceniająca 

1. Odpisywanie prac 

domowych. 

2 

 

 

Każdorazowo 

 

wychowawca

/nauczyciele 

2. Wagary lub samowolne 1 każdorazowo wychowawca



opuszczenie lekcji /nauczyciele 

3. Noszenie niestosownej 

do wieku biżuterii (np. 

kolczyk w nosie), 

farbowanych włosów, 

stosowanie makijażu,                  

w tym pomalowanych 

paznokci, ubrań                         

z napisami lub 

obrazkami o obraźliwej 

lub nieprzyzwoitej treści, 

bądź jego wygląd i ubiór 

niezgodny z zapisami w 

statucie szkoły np. bluzki 

odsłaniające ramiona lub 

brzuch lub plecy, 

spodenki lub spódnice 

odsłaniające górną część 

ud. Noszenie kapturów 

oraz nakryć głowy w 

szkole. 

1-3 każdorazowo wychowawca

/nauczyciele 

4. Fałszowanie 

dokumentów oraz 

podpisów nauczycieli lub 

rodziców, niszczenie 

treści uwag wpisanych 

przez nauczycieli 

1 każdorazowo wychowawca

/nauczyciele 

5. Niewłaściwe zachowanie 

w stołówce szkolnej, na 

korytarzu podczas 

przerw 

1-5 

(6- brak) 

1 raz w półroczu wychowawca 

6. Brak stroju galowego 3 każdorazowo wychowawca 

7. Nieusprawiedliwione 

spóźnienia na lekcję 

1 spóźnienie 

– 5 

2 spóźnienia 

– 4 

3 spóźnienia 

– 3 

4 spóźnienia 

– 2 

5 i więcej 

spóźnień - 1 

1 raz w miesiącu wychowawca 

8. Niesystematyczne                      

i niesumienne 

wywiązywanie się z 

obowiązku szkolnego, 

niestosowanie się do 

zasad grzecznościowych 

1 każdorazowo wychowawca

/nauczyciele 



i savoir-vivre'u np. 

zwrotów 

grzecznościowych, zasad 

właściwego zachowania 

się we wszystkich 

pomieszczeniach 

szkolnych np. na lekcji                

i na przerwie 

9. Nieusprawiedliwione 

nieobecności 

1-5 

(6 brak) 

1 raz w miesiącu wychowawca 

 

10. Ocena frekwencji 

a) ustala jest na podstawie wyliczonej procentowo frekwencji ucznia; 

b) uczeń może uzyskać ocenę w zakresie od 1 do 6; c)  

c) za nagminne spóźnianie się ucznia na zajęcia lekcyjne wychowawca może uzyskaną ocenę 

za frekwencję obniżyć o 1 stopień; (raz na półroczu) 

d) nie dotyczy to uczniów, którzy przebywają na długotrwałym zwolnieniu lekarskim albo 

przebywają w sanatorium lub na turnusie rehabilitacyjnym (poświadczone odpowiednim 

dokumentem) 

e) w przypadkach nieujętych regulaminem, sytuacje danego ucznia należy rozpatrywać 

indywidualnie 

d) tabela frekwencji 

Ocena Obecność na zajęciach 

1 60%- poniżej 60 % 

2 70 %- 79 % 

3 80 %- 84 % 

4 85 %- 90 % 

5 91 %- 99 % 

6 100 % 

 

3) KULTURA OSOBISTA- zachowanie pozytywne 

 

L.p. Kryteria oceny Ocena Częstotliwość 
Osoba 

oceniająca 

1. 

Wysoka kultura osobista, 

stosowanie dobrych manier  

w stosunku do dorosłych                

i rówieśników podczas zajęć 

lekcyjnych, pozalekcyjnych               

i dodatkowych, obiadów, 

przerw śródlekcyjnych, 

uroczystości w trakcie 

4-6 
1 raz w 

półroczu 

wychowawca/ 

nauczyciele 



przebywania poza terenem 

szkoły. 

2. 

Reprezentowanie szkoły na 

różnych uroczystościach                 

i wydarzeniach 

pozaszkolnych 

5-6 każdorazowo 
wychowawca/na

uczyciele 

3. 
Noszenie stosownego stroju, 

na co dzień. 
4-6 

1 raz w 

półroczu 
wychowawca 

4. 
Premia za całkowity brak 

uwag ujemnych. 
5-6 

1 raz w 

półroczu 
wychowawca 

5. 

Kulturalne zachowanie 

uczniów w mediach 

społecznościowych 

5-6 każdorazowo 
wychowawca/na

uczyciele 

 

4) KULTURA OSOBISTA - zachowanie negatywne 

 

L.p. Kryteria oceny Ocena 
Częstotliwoś

ć 

Osoba 

oceniająca 

1. 

Aroganckie zachowanie wobec 

nauczycieli, rówieśników                  

i niepedagogicznych 

pracowników szkoły oraz 

rodziców innych uczniów 

1-2 każdorazowo 
wychowawca/na

uczyciele 

2. 

Zaśmiecanie otoczenia wokół 

siebie, pozostawienie bałaganu 

po sobie. 

2-3 każdorazowo 
wychowawca/na

uczyciele 

3. 

Głośne, niekulturalne 

zachowanie się podczas lekcji 

lub przerwy w środkach 

komunikacji, miejscach 

publicznych, instytucjach 

kulturalnych. 

1-3 każdorazowo 
wychowawca/na

uczyciele 

4. Brak zmiany obuwia. 

1 uwaga- 

5 

--------- 

2 uwagi- 

4 

--------- 

3 uwagi-

3 

-------- 

4 uwagi- 

2 

1 raz w 

półroczu 
wychowawca 



-------- 

5 i więcej 

uwag- 1 

5. 

Niekulturalne zachowanie się 

na wyjazdach i wycieczkach 

szkolnych. 

1-3 każdorazowo 
wychowawca/na

uczyciel 

6. 

Niekulturalne zachowanie 

uczniów w mediach 

społecznościowych np. 

obrażanie kogoś za pomocą 

Internetu, wypisywanie 

nieprawdziwych informacji 

1-3 każdorazowo 
wychowawca/na

uczyciel 

 

5) ZACHOWANIE SPOŁECZNE - zachowanie pozytywne 

 

L.p. Kryteria oceny Ocena 
Częstotliwoś

ć 

Osoba 

oceniająca 

1. 

Szanowanie wytworów innych 

uczniów i nauczycieli, prac 

plastycznych gazetek 

okolicznościowych oraz 

elementów dekoracyjnych na 

ternie szkoły i wokół niej np. 

rośliny, eksponaty, tablice. 

4- 6 każdorazowo 
wychowawca

/nauczyciele 

2. 

Udział w pracach na rzecz 

klasy, szkoły i środowiska (np. 

zbiórka surowców wtórnych, 

wykonanie gazetki szkolnej) 

4- 6 każdorazowo 
wychowawca

/nauczyciele 

3. 

Efektywne pełnienie funkcji                       

w samorządzie klasowym, 

szkolnym. 

4- 6 
1 raz w 

półroczu 
wychowawca 

4. 

Reagowanie na niewłaściwe 

zachowanie innych uczniów, 

zgłaszanie nauczycielowi 

zdarzeń zagrażających zdrowiu 

i bezpieczeństwu innych. 

6-5 każdorazowo 
wychowawca

/nauczyciele 

5. Nieuleganie negatywnym 

postawom i zachowaniu 

rówieśników. 

4-5 każdorazowo 
wychowawca

/nauczyciele 

6. Udział w akcjach 

charytatywnych. 
5 

1 raz w 

półroczu 

wychowawca

/nauczyciele 

7. Aktywny udział w szkolnych 

imprezach okolicznościowych, 

akademiach, uroczystościach. 

5-6 każdorazowo 
wychowawca

/nauczyciele 

8. Udział w klasowych lub 5-6 każdorazowo wychowawca



szkolnych projektach /nauczyciele 

9. Pomoc koleżeńska 

 

 

5-6 każdorazowo 
wychowawca

/nauczyciele 

10. Dobrowolne przynoszenie 

materiałów dodatkowych -

dekoracyjnych, angażowanie 

się na rzecz klasy lub szkoły 

5-6 
2 razy w 

semestrze 

wychowawca

/nauczyciele 

 

6) ZACHOWANIE SPOŁECZNE - zachowanie negatywne 

 

L.

p. 
Kryteria oceny Ocena 

Częstotliwoś

ć 

Osoba 

oceniająca 

1. 

Niszczenie mienia własnego, 

kolegów, szkolnego lub 

publicznego. 

1-2 każdorazowo 
wychowawca/n

auczyciele 

2. 

Zachowanie notorycznie 

utrudniające prowadzenie 

zajęć. 

1-2 każdorazowo 
wychowawca/n

auczyciele 

3. 

Używanie na terenie szkoły 

podczas zajęć lekcyjnych 

telefonu komórkowego, 

dyktafonu, innych urządzeń            

i nośników elektronicznych                 

z wyjątkiem celów 

dydaktycznych za zgodą 

nauczyciela 

1 każdorazowo 
wychowawca/n

auczyciele 

4. 

Ośmieszanie, zmienienie                    

i upowszechnianie nagrań 

fotografii bez zgody osób 

nagrywanych/ 

fotografowanych. 

1 /nagana 

dyrektora 
każdorazowo 

wychowawca/n

auczyciele 

5. 

Posiadanie, stosowanie lub 

asystowanie przy korzystaniu                

z używek (alkohol, papierosy, 

narkotyki, dopalacze) na ternie 

szkoły lub wycieczkach 

szkolnych oraz wyjściach 

grupowych. 

1 /nagana 

dyrektora 
każdorazowo 

wychowawca/n

auczyciele 

6. 

Posiadanie, używanie 

niebezpiecznych materiałów                

i narzędzi, np. petard, 

scyzoryków, noży, zapałek, 

zapalniczek, itp. na ternie 

szkoły lub wycieczkach 

szkolnych oraz wyjściach 

1 /nagana 

dyrektora 
każdorazowo 

wychowawca/n

auczyciele 



grupowych. 

7. 

Napaść fizyczna na drugą 

osobę na terenie szkoły lub 

poza placówką. 

1/nagana 

dyrektora 

(powiadomie

nie organów 

ścigania) 

każdorazowo 
wychowawca/n

auczyciele 

8. Bójka. W przypadku braku 

możliwości ustalenia jednego 

winnego, ocenę otrzymują 

wszyscy uczestnicy zdarzenia. 

1-2 każdorazowo 
wychowawca/n

auczyciele 

9. 

Bójka z uszkodzeniem ciała. 
1 / nagana 

dyrektora 

Każdorazowo

/lub na 

półrocze 

wychowawca/n

auczyciele 

10. Zaczepki fizyczne np. plucie, 

obraźliwe gesty                   

(np. wystawianie języka, itp.) 

1-2 każdorazowo 
wychowawca/n

auczyciele 

11. 
Kradzież 1 każdorazowo 

wychowawca/n

auczyciele 

12. 
Kłamstwo 1 każdorazowo 

wychowawca/n

auczyciele 

13. Zastraszanie i wyłudzanie 

pieniędzy lub innych rzeczy. 
1 każdorazowo 

wychowawca/n

auczyciele 

14. Zachowanie zagrażające 

bezpieczeństwu innych na 

terenie szkoły (podstawianie 

nogi, popychanie, spychanie ze 

schodów, kopanie, gryzienie, 

itp.). 

1-2 każdorazowo 
wychowawca/n

auczyciele 

15. Zachowanie podczas wyjść                  

i wycieczek zagrażające 

bezpieczeństwu swojemu oraz 

innych osób (niezgodne                      

z regulaminem wyjść                           

i wycieczek): np. 

- oddalanie się od grupy, 

- przemieszczanie się                          

w środkach komunikacji 

miejskiej poza ustalone 

miejsca, 

- popychanie, 

- wchodzenie na jezdnię, 

- wypychanie kolegów na 

jezdnię, tory, 

- wyprzedzanie nauczyciela, 

przewodnika, pilota grupy, 

1-3 każdorazowo 
wychowawca/n

auczyciele 



- niezasadne spowalnianie 

grupy, 

- nieprzestrzeganie ustalonych 

zasad, 

- inne czynności  nie 

wymienione powyżej,                      

a zagrażające bezpieczeństwu. 

16. Samowolne wychodzenie poza 

teren szkoły pomiędzy 

zajęciami np. do sklepu 

1 każdorazowo 
wychowawca/n

auczyciele 

17. Niezgodne z regulaminem 

zachowanie podczas przerw tj. 

przebywanie w miejscach 

niedozwolonych podanych                   

w regulaminie szkoły np. 

parking, murek koło sali 5 i 6, 

itp. 

2-3 każdorazowo 
wychowawca/n

auczyciele 

18. Prowokowanie kolegów do 

złych uczynków lub 

zachowania. 

2 każdorazowo wychowawca 

19. 
Dopuszczanie się czynów 

karalnych w szkole i poza nią, 

podlegających dochodzeniu 

policji lub prokuratury. 

ocena 

naganna 

(powiadomie

nie organów 

ścigania) 

śródroczna wychowawca 

20. Agresja słowna, np. 

ośmieszanie przezywanie, 

wulgarne słownictwo, przemoc 

psychiczna 

1-2 każdorazowo 
wychowawca/n

auczyciele 

21. Cyberprzemoc- 

fotografowanie, nagrywanie                 

i publikowanie zdarzeń                          

z udziałem innych osób bez ich 

zgody 

1 

/nagana 

dyrektora 

każdorazowo wychowawca 

22. Stalking- podglądanie, 

śledzenie, nękanie smsami                    

i e-mailami 

1/nagana 

dyrektora 
każdorazowo wychowawca 

23. Niewywiązywanie się z 

podjętych zobowiązań, np. nie 

wykonanie gazetki, itp. 

2-3 każdorazowo wychowawca 

 

§ 63 

 

1. Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który: 

1) w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu, jest wzorem do naśladowania,  

2) jest sumienny w nauce i wypełnianiu obowiązków,  



3) bierze aktywny udział w zajęciach,  

4) zawsze chętnie uczestniczy w zadaniach dodatkowych dla klasy, szkoły i środowiska,  

5) wyróżnia się: 

a) rzetelnym stosunkiem do nauki, 

b) pełną odpowiedzialnością za powierzone obowiązki, 

c) wysoką kulturą osobistą, 

d) wyglądem zgodnym z wymaganiami Statutu Szkoły, Przedmiotowymi  Zasadami Oceniania  

e) dbałością o tradycje i honor szkoły, 

f) przestrzeganiem zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,  

g) braniem udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, 

h) przeciwstawianiem się przejawom przemocy, agresji i wulgarności, 

i) (uchylono), 

j) (uchylono). 

2. Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który: 

1) w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu,  

2) włącza się chętnie w prace społecznie użyteczne na terenie klasy, szkoły i środowiska,  

3) w szczególności: 

a) prezentuje wysoką kulturę osobistą, rzetelny stosunek do nauki, 

b) przestrzega zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,  

c) odpowiedzialnie traktuje obowiązki szkolne, uczy się systematycznie na miarę swoich 

możliwości, 

d) jest koleżeński wobec rówieśników, 

e) przestrzega ustaleń przełożonych, Statutu Szkoły, 

f) przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności, 

g) cechuje go estetyczny wygląd, zgodny z wymaganiami Statutu Szkoły, 

h) dba o mienie szkoły, ład i porządek,  

i) (uchylono). 

3. Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który: 

1) w szkole i poza nią zachowuje się właściwie,  

2) ma rzetelny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych, 

3) w szczególności: 

a) przestrzega zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, 

b) jest kulturalny, 

c) odrabia obowiązkowo prace domowe, na ogół ma potrzebne podręczniki i przybory szkolne,  

d) pracuje na miarę swoich możliwości, 

e) nosi strój zgodny ze Statutem, 

f) dba o mienie szkoły, 

g) nie ulega nałogom, 

h) jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń, 

i) (uchylono) 

j) (uchylono). 

4. Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:  

1) w szkole i poza nią zachowuje się właściwie,  

2) zazwyczaj wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 

3) w szczególności: 

a) przestrzega zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, 



b) pracuje na miarę swoich możliwości, 

c) sporadycznie narusza obowiązujące w szkole normy zachowania i regulaminy szkolne, 

d) (uchylono); 

e) (uchylono). 

5. Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:  

1) narusza obowiązki statutowe, ale reaguje na kary i wyraża chęć poprawy, 

2) narusza zasady moralne, 

3) w szczególności: 

a) nie przestrzega zasad kultury słowa, używa wulgarnego słownictwa, 

b) odnosi się w arogancki sposób do innych, 

c) nadużywa swoich praw uczniowskich,  

d) ma demoralizujący wpływ na innych, 

e) rażąco łamie przepisy dotyczące estetyki wyglądu ucznia, 

f) niszczy mienie prywatne, szkolne i społeczne, 

g) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, 

h) nie włącza się w życie klasy i szkoły, 

i) (skreśla się); 

j) wagaruje, spóźnia się na lekcje, 

k) nie uczy się zgodnie ze swymi możliwościami. 

l) (uchylono). 

6. Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:  

1) w rażący sposób narusza obowiązujące w szkole normy zachowań, obowiązki statutowe                                              

oraz nie reaguje na kary, nie wyraża chęci poprawy,  

2) w szczególności: 

a) używa wulgarnego słownictwa, 

b) przejawia arogancki, agresywny stosunek do innych, 

c) popełnia kradzieże lub wymuszenia, ma konflikt z prawem, 

d) przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia lub substancje, itp., 

e) stosuje groźby wobec innych, 

f) wywołuje bójki i stosuje przemoc, 

g) świadomie niszczy mienie prywatne, szkolne lub społeczne, 

h) świadomie nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i naraża innych                                     

na niebezpieczeństwo, 

i) przyjmuje postawę uwłaczającą dobremu imieniu szkoły, klasy, 

j) nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, nie odrabia prac domowych, nie przynosi 

podręczników i przyborów szkolnych, 

k) ocenę z zachowania obniża się do nagannej (bez względu na sumę wcześniej  uzyskanych ocen 

cząstkowych) za jednorazowe wykroczenie powodujące zagrożenia życia lub inny czyn będący  

w kolizji z prawem (bójka, kradzież, cyberprzemoc, stalking korzystanie z używek np. alkohol, 

papierosy, narkotyki, dopalacze, posiadanie niebezpiecznych materiałów, napaść fizyczna itp.)  

l) otrzymanie przez ucznia nagany dyrektora powoduje, że otrzymuje on ocenę naganną na koniec 

półrocza. W przypadku widocznej poprawy zachowania i postępowania ucznia w trakcie trwania 

następnego okresu ocena zachowania może być podwyższona do oceny dobrej. 

m) ocena z zachowania nie ma wpływu na: oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, promocję  

do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.  



7. W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

elektronicznych (w tym smartwatcha) na zajęciach edukacyjnych (lekcjach), zajęciach 

dodatkowych pozalekcyjnych. W czasie przerwy uczniowie mogą korzystać z wyżej wymienionych 

urządzeń. Niedozwolone jest nagrywanie innych osób i rozpowszechnianie ich wizerunku. Zabrania  

się rejestrowania dźwięku i obrazu w każdej sytuacji na terenie szkoły. Konsekwencje  

za nieprzestrzeganie powyższych zapisów są zamieszczone w Wymaganiach Edukacyjnych  

i Procedurach Bezpieczeństwa. 

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

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji 

na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  

albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

w tym poradni specjalistycznej. 

9. Ocenianie zachowania uczniów w trakcie prowadzenia kształcenia na odległość polegać może  

na podsumowaniu zachowania ucznia w okresie poprzedzającym zawieszenie działalności szkoły,  

a także zachowanie ucznia w okresie nauki na odległość, a zwłaszcza jego systematyczności  

i aktywności w realizacji zleconych form nauki.  

10. Przy ocenianiu zachowania można wziąć również pod uwagę kulturę korespondencji, którą 

odznacza się uczeń - tj. sposób w jaki formułuje wiadomości elektroniczne do nauczycieli  

(np. z zachowaniem odpowiednich form grzecznościowych).  

11. W trakcie nauczania zdalnego z wykorzystaniem chociażby wideokonferencji można wziąć  

pod uwagę zachowanie ucznia w trakcie prowadzenia przez nauczyciela lekcji  

- np. czy przeszkadza nauczycielowi oraz innym uczniom w trakcie wypowiedzi. 

12. W sytuacjach nieuregulowanych lub nieujętych w zasadach oceniania lub innych dokumentach 

szkolnych decyzję podejmuje dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

 

§ 64 

 

1. Uczeń podlega klasyfikacji:  

1) śródrocznej i rocznej;  

2) końcowej.  

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. 

2a.Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  

lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych  

i zachowania, określonych w szkolnych programach nauczania z uwzględnieniem indywidualnego 

programu edukacyjno-terapeutycznego. Jest w formie opisowej. 

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego,                                       

w terminie ustalonym przez dyrektora. Rozpoczęcie pierwszego i zakończenie drugiego półrocza 

regulują przepisy prawa oświatowego. Zakończenie pierwszego okresu rokrocznie będzie ustalane 

posiedzeniu rady w miesiącu sierpniu z uwzględnieniem terminu ferii zimowych. 

4. 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 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. 

3) Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym                  

lub znacznym w klasach I-III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

4) Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym                  

lub znacznym, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych  

z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnych programach nauczania i indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów.  

5) Zachowanie ucznia w danym roku szkolnym oraz ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

zajęć edukacyjnych jest w formie oceny opisowej.  

5. Na klasyfikację końcową składają się:  

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

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

się klasach programowo niższych, oraz  

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie ósmej.  

6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej.  

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania.  

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

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

do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.  

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

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła,  

w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków między innymi poprzez udział  

w nadobowiązkowych zajęciach dodatkowych. 

 

§ 65 

 

1. W klasach I–III: 

1) oceny bieżące z zajęć edukacyjnych są ustalane w formie cyfrowej od 1-6, zachowanie  

zaś w formie punktów od 1-6, które odnoszą się do  obszarów określonych w Wymaganiach 

Edukacyjnych Zachowania i mają swoje odzwierciedlenie w postaci punktowej zamieszczonej  

w dzienniku elektronicznym. Na podstawie ocen bieżących formułowana jest śródroczna i roczna 

ocena opisowa  z zajęć edukacyjnych. Natomiast ocena z zachowania jest również w formie 

opisowej, przy której formułowaniu wychowawca  bierze pod uwagę ilość zdobytych punktów   

oraz uwag pozytywnych  i negatywnych uczniów. 

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

a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi. 

3) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel                

w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela. 



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

i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych    

w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

3. Przewidywane opisowe roczne oceny klasyfikacyjne uczniów klas I-III przedstawiane                          

są rodzicom przez wychowawców klas podczas spotkania z wychowawcą oraz zamieszczone  

są w dzienniku elektronicznym. Fakt przyjęcia do wiadomości przewidywanej opisowej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej rodzice potwierdzają podpisem.. W przypadku nieobecności rodziców na 

zebraniu, mają oni możliwość zapoznania się z nią poprzez dziennik elektroniczny, podczas 

indywidualnego spotkania lub listownie. 

 

§ 66 

 

W klasach IV-VIII: 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania                             

– wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego 

ucznia.  

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

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel                     

w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela. 

3. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i śródroczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania ustala się w terminie ustalonym przez dyrektora. 

4. W terminie ustalonym przez dyrektora nie później niż tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym 

zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne oraz wychowawcy,  ustalają i wpisują do dziennika lekcyjnego, w wyodrębnionej 

kolumnie, przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych i religii oraz przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne zachowania.  

5. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawcy klas IV-VIII 

informują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych ustnie, bezzwłocznie                                    

po ich wpisaniu do dziennika lekcyjnego.  

6. Niezależnie od formy, o której mowa w ust. 5, w uzasadnionych przypadkach informacja  

o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych może być przekazana rodzicom ucznia 

telefonicznie, osobiście przez wychowawcę lub przez innego nauczyciela albo listownie.  

7. Przewidywane oceny śródroczne i roczne klasyfikacyjne oraz z zachowania przedstawia                   

się rodzicom przez wychowawców podczas ostatniego spotkania przed zebraniem półrocznym 

(dzień otwarty). Fakt przekazania informacji o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych  w formach, o których mowa w ust. 6, nauczyciel dokumentuje adnotacją 

w dzienniku lekcyjnym.  

 

§ 67 

 

1. W ciągu trzech dni od daty uzyskania przez rodziców informacji o przewidywanych rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się odpowiednio do nauczyciela 



prowadzącego dane zajęcia edukacyjne lub wychowawcy oddziału z wnioskiem o ustalenie rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej 

niż przewidywana.  

2. W przypadku pisemnego wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych wyższej niż przewidywana nauczyciel może:  

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

edukacyjnymi niezbędnymi do jej uzyskania, 

2) ustalić ocenę wyższą niż przewidywana, w tym na podstawie dodatkowego sprawdzenia 

wiadomości i umiejętności ucznia.  

3. Jeśli zachodzi taka potrzeba, dodatkowe sprawdzenie wiadomości i umiejętności, o którym mowa 

w ust. 2 pkt 2, przeprowadza się w formie określonej przez nauczyciela nie później,                                       

niż w ciągu dwóch dni od daty złożenia wniosku.  

4. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej                            

niż przewidywana wychowawca może:  

1) podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z kryteriami oceniania 

zachowania,  

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

a) przy jej ustalaniu nie uwzględniono należycie kryteriów oceniania zachowania lub  

b) uczeń spełnia kryteria oceny przewidywanej oraz niektóre kryteria oceny wyższej                                

niż przewidywana.  

5. Po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych                  

lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana, odpowiednio nauczyciel 

lub wychowawca informuje ucznia i jego rodziców o ustalonej ocenie rocznej poprzez wpis  

w dzienniczku, który uczeń przedstawia rodzicom do podpisu.  

6. Ustalone roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczne oceny klasyfikacyjne 

zachowania nauczyciele i wychowawca klasy wpisują do dziennika lekcyjnego przed rocznym 

klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, w terminie wyznaczonym przez dyrektora.  

7. W przypadku, gdy po przekazaniu informacji o przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie 

zachowania albo po ustaleniu oceny rocznej uczeń zostanie ukarany naganą dyrektora za rażące 

naruszenie norm etycznych lub zasad współżycia społecznego, wychowawca może zmienić 

ustaloną dla tego ucznia ocenę z zachowania na naganną. O swojej decyzji wychowawca klasy 

bezzwłocznie informuje ucznia i jego rodziców oraz dyrektora. 

 

§ 68 

 

1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, 

przeprowadzonego zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych 

najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.  

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

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

z tych zajęć edukacyjnych końcową ocenę najwyższą pozytywną. 

 

§ 69 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

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



nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 

w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.  

1a. Ustalając ocenę klasyfikacyjną nauczyciel zobowiązany jest brać pod uwagę frekwencję ucznia 

od początku roku szkolnego. W trakcie kształcenia na odległość nauczyciel zobowiązany jest wziąć 

pod uwagę także możliwości ucznia w zakresie korzystania ze sprzętu elektronicznego, sytuację 

domową i rodzinna itd. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.  

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.  

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.  

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.  

5a. Jeżeli nie ma żadnych przeciwskazań ani przeszkód egzamin klasyfikacyjny może  

być przeprowadzony zdalnie (za pomocą środków komunikacji elektronicznej). 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

7. Podczas przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni– w charakterze 

obserwatorów– rodzice ucznia.  

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

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

wyznaczonym przez dyrektora.  

9. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa rozporządzenie  

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy w szkołach publicznych.  

10. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. 

11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje  

się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.  

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

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

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

13. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

14. W przypadku egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej protokół 

wypełnia się zdalnie. 

 

 

 

 



§ 70 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z:  

1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

- może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.  

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.  

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki                           

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii 

letnich.  

5a. Jeżeli nie ma żadnych przeciwskazań ani przeszkód egzamin poprawkowy może być 

przeprowadzony zdalnie (za pomocą środków komunikacji elektronicznej). 

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

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

dyrektora, nie później niż do końca września.  

7. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa rozporządzenie: 

1) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.                                             

W skład komisji wchodzą: 

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

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

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

dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne), 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, 

2) z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający                                

w szczególności: 

a) skład komisji, 

b) termin egzaminu poprawkowego, 

c) zadania egzaminacyjne, 

d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę, 

e) imię i nazwisko ucznia, 

f) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin poprawkowy, 

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

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7a. W przypadku egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej protokół 

wypełnia się zdalnie. 

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

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

wyższej i powtarza klasę.  

10. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden  

raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem                     

że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 



 

 

 

§ 71 

 

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

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.  

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

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później 

jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.  

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

ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tych ocen, dyrektor powołuje komisję, która:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych,  

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

zachowania. 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza  

się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia                      

się z uczniem i jego rodzicami. 

5.Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

6.Sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

7. Szczegółowe zasady ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych w przypadku, o którym mowa  

w ust. 3, określa rozporządzenie.  

8. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

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

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

wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.  

10. Postanowienia ust. 1–9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.                                     

W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna. 

 

§ 71a 

 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń 

spełnia te wymagania. 

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Przystąpienie do niego jest 



warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. 

3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: 
1) język polski; 

2) matematykę; 

3) język obcy nowożytny. 

4. Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach. 

5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu  

na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 

niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. 

6. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu  

na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,  

na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

7. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: 

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo 

2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje  

do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której  

jest uczniem. 

7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie  

do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może 

zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub 

przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

7a. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu 

zamiast wyniku z egzaminu z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się odpowiednio „zwolniony” 

lub „zwolniona”.” 

8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. 

9. Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu medycznego  

i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

10. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów 

odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

11. Dla uczniów-cudzoziemców niedostatecznie znających język polski, polską kulturę i tradycję 

oraz krótko uczęszczających do polskiej szkoły wprowadzono ułatwienia polegające  

na m.in. na przygotowaniu arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do potrzeb ucznia, któremu 

ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu oraz  

na wykorzystaniu na egzaminie odpowiednich środków dydaktycznych (np. słownika 

dwujęzycznego) oraz odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie 

egzaminów. 

 

§ 72 

 

1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy 

programowo wyższej. Nauczyciele klas 1-3 indywidualnie oceniają każdego ucznia zwracając 

uwagę na jego mocne strony i osiągnięcia indywidualne. Każde dziecko jest nagradzane, aby 

wzmocnić jego poczucie własnej wartości. 



2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia                                                 

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

o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III, na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii 

rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy.  

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

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić 

o promowaniu ucznia klasy I i II 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.  

 

§ 73 

 

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

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny 

klasyfikacyjne. 

2. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.  

3. Uczeń kończy szkołę, jeżeli: w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych  pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne oraz przystąpił  

do egzaminu ósmoklasisty. 

4. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem. 

5. Nauczyciele klas 1-3 indywidualnie oceniają każdego ucznia zwracając uwagę na jego mocne 

strony i osiągnięcia indywidualne. Każde dziecko jest nagradzane, aby wzmocnić jego poczucie 

własnej wartości. 

6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej ocen, o której 

mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  

7. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 

oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

8. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znaczącym postanawia rada pedagogiczna uwzględniając ustalenia zawarte  

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

 

§73a 

Ocenianie w trakcie kształcenia na odległość 

 

1. W trakcie kształcenia na odległość ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego 

zachowanie. 

2. Ocenianie bieżące podczas kształcenia na odległość ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu 

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

uczyć. Zasady oceniania muszą być dostosowane do przyjętych w szkole rozwiązań kształcenia  

na odległość. 



3. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem podczas kształcenia na 

odległość do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

4. Monitorowanie postępów uczniów odbywa się poprzez: 

1) Obserwację pracy ucznia, w tym aktywność ucznia; 

2) Zaangażowanie ucznia w kontaktach z nauczycielem i kolegami w grupie; 

3) Rozwiązywanie zadań i wykonywanie prac wskazanych przez nauczyciela; 

4) Terminowe wykonywanie zadań; 

5) Wykazywanie własnej inicjatywy przez ucznia przy pojawiających się trudnościach; 

6) Wykorzystywanie przez ucznia wiedzy i umiejętności wcześniej nabytych do wykonywania 

kolejnych zadań. 

5. Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów zależą od specyfiki przedmiotu. 

6. W zależności od formy komunikacji w uczniem, nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę 

uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących wytycznych : 

1) ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line; 

2) dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), zlecone przez nauczyciela czynności  

i prace wykonane przez uczniów; 

3) ocenianiu podlegają prace domowe zadane przez nauczyciela i odesłane w wyznaczonym 

terminie poprzez pocztę elektroniczną lub inną formę (np. poprzez komunikatory); 

4) ocenianiu podlegają prace pisemne, które zostały określone ze stosownym wyprzedzeniem. 

Praca pisemna nie może trwać dłużej niż to wynika z dziennego planu lekcji dla klasy. 

5) odpowiedzi ustne udzielane w czasie rzeczywistym za pomocą komunikatorów elektronicznych; 

6) przygotowanie projektu przez ucznia. 

 

§ 73b. 

 

 1. W ocenianiu zajęć z wychowania fizycznego, nauczyciel bierze pod uwagę prace pisemne ucznia 

bądź przygotowaną prezentację lub projekt dotyczące tematyki kultury fizycznej i edukacji 

prozdrowotnej oraz teoretyczną znajomość zagadnień sportowych, np. poprzez opracowanie planu 

rozgrzewki, opis zasad danej gry zespołowej lub przygotowanie tygodniowego planu treningowego.  

2. Nauczyciel wychowania fizycznego może rekomendować uczniom korzystanie ze sprawdzonych 

stron internetowych, na których zamieszczane są zestawy bezpiecznych ćwiczeń fizycznych  

i instruktaży tanecznych możliwych do wykonania w domu lub na świeżym powietrzu, np. na 

terenie dostępnych lasów i parków. 

3. Nauczyciel wychowania fizycznego może oceniać ucznia także na podstawie odesłanych przez 

ucznia nagrań/ zdjęć z wykonania zleconych zadań 

4. Nauczyciel wychowania fizycznego może zachęcać uczniów do wypełniania dzienniczków 

aktywności fizycznej. 

 

§ 73c. 

 

 1. Ocenianie zachowania uczniów polegać będzie na podsumowaniu zachowania ucznia w okresie 

poprzedzającym zawieszenie działalności szkoły, a także zachowanie ucznia w okresie nauki  

na odległość, a zwłaszcza jego systematyczności i aktywności w realizacji zleconych form nauki.  

2. Przy ocenianiu zachowania można wziąć również pod uwagę kulturę korespondencji, którą 

odznacza się uczeń - tj. sposób w jaki formułuje wiadomości za pośrednictwem poczty 

elektronicznej do nauczycieli (np. z zachowaniem odpowiednich form grzecznościowych).  



3. W trakcie kształcenia na odległość z wykorzystaniem np. wideokonferencji można wziąć pod 

uwagę zachowanie ucznia w trakcie prowadzenia przez nauczyciela lekcji, m.in. czy przeszkadza 

nauczycielowi oraz innym uczniom w trakcie wypowiedzi. 

 

§ 73d. 

 

1. O postępach w nauce uczniowie oraz ich rodzice są informowani za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego. 

2. Po sprawdzeniu pracy ucznia nauczyciel wysyła informację zwrotną z podsumowaniem lub 

oceną wykonanego zadania. 

3. Nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych; 

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

lub dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć. 

 

§ 73e. 

 

1. Ustalając ocenę klasyfikacyjną nauczyciel zobowiązany jest brać pod uwagę frekwencję ucznia 

od początku roku szkolnego. W trakcie kształcenia na odległość nauczyciel zobowiązany jest wziąć 

pod uwagę także możliwości ucznia w zakresie korzystania ze sprzętu elektronicznego, sytuację 

domową i rodzinna itd. 

2. Jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań ani przeszkód egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy 

może być przeprowadzony zdalnie (za pomocą środków komunikacji elektronicznej). 

3. W przypadku egzaminów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej protokół 

wypełnia się zdalnie. 

 

§ 74 

 

1. Nauczyciele i wychowawcy informują rodziców o postępach ich dzieci w nauce                                                       

i zachowaniu poprzez: 

1) wpisywanie otrzymywanych przez ucznia ocen bieżących uraz uwag dotyczących zachowania   

w dzienniku elektronicznym.  

2) przekazywanie rodzicom, informacji podczas spotkań indywidualnych i zebrań „Dni Otwartych” 

odpowiednio:  

a) ustnych informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu,  

b) wykazów: ocen bieżących, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych lub przewidywanych rocznych 

ocen klasyfikacyjnych, a w przypadku uczniów klas I-III także opisowych śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych i przewidywanych opisowych rocznych ocen klasyfikacyjnych, 

3) kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli,  

4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach– kontakt telefoniczny, elektroniczny  lub listowny,         

z inicjatywy rodziców lub nauczyciela.  

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu poprawkowego, inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana 

uczniowi lub jego rodzicom do wglądu - na terenie szkoły i w terminie uzgodnionym z dyrektorem. 

 



ROZDZIAŁVII 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

§ 74a 

 

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

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej,  

nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.  

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

w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. 

3. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 2, jeżeli dziecko:  

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 

w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo  

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną 

oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników 

publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

4. Rekrutacja odbywa się na podstawie odrębnego regulaminu. 

5. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić, w drodze decyzji administracyjnej,  

na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. Zezwolenie, może być wydane 

przez rozpoczęciem roku szkolnego, albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie 

zezwolenia dołączono: 

1) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy 

programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym; 

2) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające 

obowiązek szkolny do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. 

6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkolą otrzymuje świadectwo ukończenia 

poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych.  

7. Egzamin przeprowadzany jest przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły, który zezwolił  

na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. 

8. Uczniowi nie ustala się oceny zachowania.  

9. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą ma prawo uczestniczyć 

w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych w szkole.  

10. Cofnięcie zezwolenia następuje:  

1) na wniosek rodziców; 

2) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych; 

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.  

 

§ 75 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,  

w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania, 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 



4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

6) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, 

7) przejmowania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu 

wszystkich możliwości szkoły, 

8) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień    

i odpowiedzi, 

9) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich 

problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień, 

10) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, 

zachowaniu tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu, 

11) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły; nie może to jednak uwłaczać niczyjej 

godności osobistej, 

12) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

13) uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych; udokumentowana 

pozaszkolna działalność ucznia jest oceniana na równi z działalnością szkolną, 

14) reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, 

zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami, 

15) do korzystania z pomieszczeń szkolnych tylko w obecności nauczyciela, 

16) uczeń, który uważa, że jego prawa zostały naruszone, powinien postępować zgodnie                               

z §3, ust.1 niniejszego Statutu. 

1a.W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i prowadzenia nauki na odległość 

uczniowie i ich rodzice mogą zgłaszać wszelkie problemy, które utrudniają efektywną realizację 

nauki zdalnej. Szkoła (na miarę swoich możliwości) może użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji 

przez ucznia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

kształcenia, w szczególności komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły oraz w jego załącznikach, 

2) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i w życiu szkoły                          

oraz właściwego przygotowania się do nich, 

a) przynoszenia na zajęcia wymaganych przez nauczycieli zeszytów, podręczników, pomocy  

i sprzętu niezbędnego do prawidłowego uczestnictwa w zajęciach.  

b) Odrabiać zadania domowe wskazane przez nauczyciela z danych zajęć edukacyjnych. 

3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych 

pracowników szkoły i osób dorosłych, 

4) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów - uczniom zabrania się palenia 

tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających (za powyższe 

przekroczenia stosuje się w Szkole surowe kary poczynając od nagany dyrektora wzwyż), 

5) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości 

i porządku na terenie szkoły. Ma obowiązek przynoszenia obuwia zmiennego (wyłącznie 

sportowego), pozostawianego w szatni oraz odpowiedniego stroju w stonowanych barwach  

bez nadmiernych ozdób. Ucznia obowiązuje strój galowy podczas uroczystości szkolnych  

i lokalnych: granatowe lub czarne spodnie i spódnice, białe bluzki lub koszule, 

6) przychodzenia do szkoły nie wcześniej niż na 15 minut przed pierwszą lekcją oraz opuszczania 

szkoły po zakończeniu zajęć, 



7) opuszczania sal lekcyjnych podczas przerw (oczekując na lekcje na świetlicy lub obok szatni); 

uczniowie korzystają z pomieszczeń szkolnych w pierwszej kolejności tylko w przypadku imprez 

wcześniej zaplanowanych (np. w planie samorządu uczniowskiego) w związku z prowadzoną 

działalnością dochodową szkoły; podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych 

zobowiązani są do przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach oraz instrukcji 

obsługi urządzeń, 

8) w czasie zajęć lekcyjnych obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych; 

ich przynoszenie do szkoły powinno być ustalone z rodzicami tylko w niezbędnych przypadkach, 

9) uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność na zajęciach edukacyjnych w formie 

pisemnego usprawiedliwienia rodziców. Usprawiedliwienie uczeń ma obowiązek przedstawić  

w ciągu dwóch tygodni od chwili powrotu do szkoły. O przewidywanej dłuższej nieobecności 

ucznia rodzic ma obowiązek w dowolnej formie poinformować wychowawcę klasy. 

3. Uczeń w trakcie zdalnej nauki zobowiązany jest do: 

1) kontrolowania realizacji treści nauczania, odrabiania i odsyłania terminowo zadań domowych, 

prac kontrolnych, itp.; 

2) kontaktowania się z nauczycielem za pomocą ustalonych narzędzi w godzinach zgodnych  

z tygodniowym planem lekcji lub w czasie ustalonym indywidualnie z nauczycielem. 

 

§ 76 

 

1. Jeśli prawa dziecka zostały złamane, a dziecko nie może znaleźć rozwiązania tej sytuacji, 

o pomoc zwraca się kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora szkoły. 

2. Kiedy do złamania prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca: 

1)zapoznaje się z opinią stron, 

2) podejmuje mediacje ze stronami sporu przy współpracy z pedagogiem w celu wypracowania 

wspólnego rozwiązania polubownego, z którego każda ze stron będzie zadowolona, 

3) w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca oraz pedagog przekazują sprawę 

dyrektorowi szkoły, 

4) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy uczniami, 

ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje dyrektor szkoły. 

3. W przypadku, gdy do złamania praw ucznia doszło przez nauczyciela lub innego pracownika 

szkoły, uczeń zgłasza sprawę kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora szkoły, którzy: 

1) zapoznają się z opinią stron, 

2) podejmują działania mediacyjne ze stronami, w celu wypracowania wspólnego rozwiązania 

polubownego, z którego każda ze stron będzie zadowolona, 

3) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy stronami, dyrektor 

szkoły podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sprawy. 

4. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku łamania jego 

praw. Tożsamość ucznia składającego skargę jest objęta ochroną i nieudostępniana publicznie, 

chyba że uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę. 

5. Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, pedagoga i dyrektora szkoły  

w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową. 

 

 

 

 



§ 77 

 

1. Uczeń może być nagradzany za: 

1) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie, 

2) wybitne osiągnięcia, 

3) prace na rzecz szkoły i środowiska, 

4) dzielność i odwagę. 

2. W szkole przewiduje się następujące nagrody dla uczniów: 

1) pochwała wychowawcy w obecności klasy, 

2) pochwała dyrektora szkoły w obecności społeczności szkolnej, 

3) nagrody książkowe, 

4) dyplomy, 

5) listy gratulacyjne dla rodziców, 

6) wpis pamiątkowy do księgi sukcesów dla uczniów, którzy przynieśli zaszczyt szkole  

i rodzicom - wnioskuje wychowawca klasy, zatwierdza rada pedagogiczna, 

7) inne (wycieczki, nagroda rzeczowa, wyjście do kina itp.). 

2. Na upowszechnianie informacji przez szkołę rodzice wyrażają zgodę jednorazowo wypełniając 

kwestionariusz „Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Warce”, w którym wyrażają zgodę, aby dane 

osobowe, prace i fotografie dziecka były umieszczane na stronie internetowej oraz tablicach  szkoły 

w celu ukazania osiągnięć dziecka. Wyrażają zgodę na udział swego dziecka w zajęciach 

organizowanych w szkole w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. O zmianie 

decyzji na temat ochrony danych osobowych rodzice mają obowiązek  poinformować szkołę 

pisemnie i złożyć ją w sekretariacie szkoły. 

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

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

4. Sprzeciw może być złożony w dowolnej formie, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia zajęć                              

dydaktyczno-wychowawczych. Składając sprzeciw rodzice lub uczeń uzasadniają jego złożenie. 

5. W celu rozpatrzenia sprzeciwu dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

1) wychowawca oddziału, 

2) pedagog szkolny, 

3) opiekun samorządu uczniowskiego, 

4) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

5) przedstawiciel rady rodziców. 

6. Komisja rozpatruje sprzeciw, w obecności co najmniej 2/3 składu i podejmuje swoją decyzję 

poprzez głosowanie. Każda osoba z komisji posiada jeden głos. W przypadku równej liczby 

głosów, głos decydujący  ma wychowawca oddziału. 

7. O wyniku rozstrzygnięć,  wychowawca oddziału, powiadamia rodzica na piśmie. 

 

§ 78 

 

1. Uczeń może być ukarany: 

1) ustnym upomnieniem wychowawcy klasy, 

2) naganą wychowawcy z wpisem do dziennika i powiadomieniem rodziców, ustnym upomnieniem 

dyrektora szkoły, 



3) naganą dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły udziela nagany w porozumieniu z wychowawcą 

oddziału. O udzielonej naganie dyrektor szkoły, wychowawca informuje na piśmie rodziców, 

4) (uchylono); 

5) przeniesieniem do równoległej klasy wnioskuje wychowawca klasy lub pedagog szkolny - 

przenosi ucznia dyrektor szkoły, 

6) przeniesieniem do innej szkoły, po wyczerpaniu wszystkich możliwości oddziaływań 

wychowawczych. Na wniosek dyrektora skierowany do kuratora oświaty, 

7) sposób ukarania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia, 

8) wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłużej niż 3 miesiące) jeśli uczeń 

uzyska poręczenie wychowawcy, samorządu klasowego lub uczniowskiego, rady szkoły, rady 

rodziców lub rady pedagogicznej, 

9) w szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów, 

10) szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie  

lub zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia wychowawca zainteresowanego ucznia. 

1a. W przypadku gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na 

terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, dyrektor  

tej szkoły może, za zgodą rodziców albo opiekuna nieletniego oraz nieletniego, zastosować, jeżeli 

jest to wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, ostrzeżenia 

ustnego albo ostrzeżenia na piśmie, przeproszenia pokrzywdzonego, przywrócenia stanu 

poprzedniego lub wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły.  

1b. Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania kary określonej 

w statucie szkoły. Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy nieletni dopuścił się czynu 

zabronionego wyczerpującego znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa 

skarbowego. 

2.W przypadku demoralizacji nieletniego polegającej w szczególności na: 

1) naruszeniu zasad współżycia społecznego, 

2) popełnieniu czynu zabronionego, 

3)systematycznym uchylaniu się od obowiązku szkolnego, 

4)używaniu alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenie się w stan odurzenia, 

5) włóczęgostwie, 

6) uprawianiu nierządu, 

7) udziale w grupach przestępczych, 

3. Dyrektor szkoły przeciwdziała tym zachowaniom, powiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców 

oraz policję. 

4. Dyrektor szkoły zgłasza sprawę niepoprawnego zachowania ucznia do sądu lub na policję                        

w przypadkach, gdy: 

1) rodzice ucznia odmawiają współpracy ze szkołą; nie stawiają się na wezwania wychowawcy 

oddziału i dyrektora szkoły, 

2) uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, w szczególności, jeśli do szkoły trafiają 

informacje o innych przejawach demoralizacji, 

3) szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki wychowawcze, a ich zastosowanie  

nie przynosi żadnych rezultatów, 

4) dochodzi do szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa. 

5. Kary wymierzone przez wychowawcę oddziału i dyrektora szkoły, o których mowa w ust. 1,  

są odnotowywane w dzienniku uwag danego oddziału. 

6. Uczeń może zostać ukarany w przypadku: 



1) lekceważącego stosunku do obowiązków szkolnych, 

2) nieodpowiedniej i nagannej postawy wobec kolegów, nauczycieli i pracowników obsługi                      

i administracji, 

3) braku dbałości o zdrowie własne i kolegów, 

4) niszczenia mienia szkoły, 

5) niegodnego reprezentowania szkoły na zawadach sportowych, konkursach, imprezach, 

6) fałszowania dokumentów, 

7) nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

8) nieprzestrzegania zapisów statutowych szkoły. 

7. Wymierzaniu kary nie może towarzyszyć naruszenie godności osobistej ucznia. 

8. Zabronione jest stosowanie kar naruszających nietykalność cielesną ucznia. 

9. Wymierzenie kary jest działaniem ostatecznym i zawsze winno być poprzedzone stosowaniem 

innych środków wychowawczych i korygujących postawy ucznia. 

10. W przypadku niemożności ustalenia jednego winnego, wszelkie wątpliwości i okoliczności 

niejednoznacznie wskazujące na grupę osób, skutkują wyznaczeniem kary dla całej tej grupy. 

a) Oprócz kar dla uczniów wynikających z obowiązującego prawa, dopuszcza się również kary 

ustalone w porozumieniu z rodzicem. 

11. W przypadku gdy społeczności klasowa np. ucieka z lekcji, uporczywie przeszkadza  

w prowadzeniu lekcji nauczycielom, nie chce pomoc w rozstrzygnięciu sytuacji problemowych  

w klasie bądź niszczy mienie w sali, w której odbywają się zajęcia oraz dopuszcza się wspólnie 

innych niewłaściwych zachowań – wychowawca w porozumieniu z dyrektorem lub dyrektor szkoły 

może wprowadzić sankcje polegające na ograniczeniu lub zawieszeniu prawa do uczestnictwa  

w zajęciach poza szkołą tj. wyjście do kina, teatru lub prawa do zorganizowania wycieczki itp. 

12. Ustala się następujące kryteria wymierzania kar: 

1) wychowawca oddziału może udzielić uczniowi upomnienia w szczególności za: 

a) złe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego, 

b) drobne uchybienia natury porządkowej, np. brak stroju sportowego, przyborów itp., 

c) spóźnianie się na zajęcia lekcyjne, 

d) złośliwe uwagi kierowane pod adresem innych uczniów, 

e) przerzucanie winy na innych, 

2) wychowawca może ukarać ucznia naganą w szczególności za: 

a) samowolne opuszczanie lekcji, 

b) utrudnianie prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

c) powtarzające się zachowania, za które uprzednio upominano, 

d) wulgarne zachowanie wobec nauczycieli, 

e) aroganckie zachowanie wobec innych osób, 

f) odmowę wykonania polecenia wydanego przez nauczyciela, 

3) dyrektor może wymierzyć uczniowi karę upomnienia w formie indywidualnej w szczególności            

za powtarzające się zachowania skutkujące udzieleniem kar wychowawcy oraz za opuszczenie              

bez usprawiedliwienia dużej ilości godzin w półroczu, 

4) dyrektor może wymierzyć karę nagany w szczególności uczniowi, który:  

a) mimo wcześniejszego ukarania naganami, popełnia ponownie takie same wykroczenia, 

b) którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, 

c) dopuszcza się kradzieży, 

d) opuszcza bez usprawiedliwienia godziny lekcyjne, 



e) narusza normy współżycia społecznego, stosuje zastraszanie, nękanie oraz łamie inne zasady 

obowiązujące w szkole, 

5) kara przeniesienia do równoległej klasy może być wymierzona w szczególności za: 

a) powtarzające się zachowania, za które udzielono niższe kary, 

b) wnoszenie na teren szkoły środków zabronionych, mogących spowodować uszkodzenie ciała                     

lub wprowadzić uczniów w stan odurzenia,  

c) stosowanie przemocy wobec uczniów własnej lub innej klasy, 

d) znęcanie się nad innymi w formie agresji psychicznej i fizycznej, 

e) niszczenie lub fałszowanie dokumentacji szkoły, 

f) fałszowanie podpisów, dokumentów, zwolnień z zajęć. 

13. Od kary przeniesienia ucznia do innej klasy, o której to karze informację wręczono uczniowi  

i jego rodzicom na piśmie, rodzice ucznia niepełnoletniego mogą odwołać się na piśmie do rady 

pedagogicznej szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia uczniowi kary. 

14. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w tej sprawie w ciągu kolejnych 7 dni roboczych  

od dnia wpłynięcia odwołania. 

15. Rodzice składają odwołanie w sekretariacie szkoły. 

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

17. Dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie rodzicom niepełnoletniego za potwierdzeniem odbioru  

w ciągu kolejnych 3 dni roboczych od podjęcia uchwały przez radę pedagogiczną. 

18. Przeniesienie ucznia do innej szkoły może mieć miejsce w szczególności w przypadku: 

1) gdy wyczerpano katalog możliwości oddziaływań wychowawczych tj.: upomnienie 

wychowawcy/dyrektora, nagana wychowawcy/dyrektora, a nie ma możliwości przeniesienia ucznia                

do klasy równoległej, 

2) używania lub posiadania narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły i w czasie 

zajęć pozaszkolnych organizowanych przez szkołę, 

3) agresywnego zachowania wobec uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły, 

4) umyślnego spowodowania uszkodzenia ciała uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

5) spowodowania zagrożenia zdrowia, życia i bezpieczeństwa swojego i innych 

6) kradzieży, wymuszenia, przestępstw komputerowych, rozprowadzania narkotyków i innych 

środków odurzających oraz innych przestępstw ściganych z urzędu, 

7) fałszowania dokumentacji szkolnej lub jakiejkolwiek ingerencji w stan dokumentacji szkolnej, 

dokonywania przez ucznia wpisów, poprawek, zmian ocen, 

8) zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi i etycznymi, 

w szczególności stosowanie wobec uczniów i nauczycieli zastraszania, nękania lub innych 

podobnych zachowań, 

9) innych drastycznych naruszeń postanowień statutu. 

19. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje odwołanie od zastosowanej kary w terminie 3 dni  

od jej zastosowania do dyrektora szkoły. 

20. Dyrektor podejmuje działania wyjaśniające, dotyczące warunków zastosowanej kary i przyczyn 

jej zastosowania, a o ich wynikach powiadamia ucznia i jego rodziców. 

 

§ 79 

 

1. W przypadku, gdy zostały wyczerpane wszelkie oddziaływania wychowawcze a zachowanie 

ucznia nie uległo zmianie, wychowawca oddziału zwraca się do dyrektora z uzasadnionym 

wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do przeniesienia ucznia do innej szkoły. 



2. Dyrektor występuje z wnioskiem, o przeniesienie ucznia do innej szkoły, do kuratora oświaty,          

po uprzednim zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego i samorządu uczniowskiego,  

RP z zastrzeżeniem, że opinie te nie są wiążące dla dyrektora. 

3. Uczeń ma prawo wskazać swojego rzecznika obrony, może to być wychowawca, pedagog 

szkolny lub inny nauczyciel. 

4. W celu podjęcia decyzji o przeniesieniu ucznia do innej szkoły, dyrektor szkoły przeprowadza 

rozmowę ze wszystkimi zainteresowanymi osobami: uczniem, jego rodzicami, rzecznikiem obrony. 

5. Jeżeli przeniesienie ucznia jest uzasadnione, dyrektor szkoły występuje do kuratora                                                

z wnioskiem o przeniesienie ucznia. 

6. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do dokumentacji szkolnej, na podstawie której podjęto 

decyzję o przeniesieniu ucznia do innej szkoły. 

7. W przypadku ucznia, który ukończył 18 lat i opuszczał zajęcia bez usprawiedliwienia, bądź                       

nie rokuje, że ukończy szkołę w danym roku szkolnym, rada pedagogiczna podejmuje decyzję                               

o skreśleniu go z listy uczniów. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

§ 80 

 

1. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich. Za organizację i działalność 

oddziałów przedszkolnych odpowiada dyrektor szkoły, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

2. Oddziały przedszkolne funkcjonują przez cały rok szkolny. 

3. Oddział przedszkolny  zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie  w dni robocze,                         

od poniedziałku do piątku, w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie. 

4. Organizację pracy oddziałów przedszkolnych określa ramowy rozkład  dnia. Szczegółowe 

zadania oddziału przedszkolnego i sposób ich realizacji ustalone są w rocznym programie pracy 

oddziałów przedszkolnych i w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów. 

5. W oddziałach przedszkolnych prowadzona jest nauka religii i języka angielskiego na mocy 

odrębnych przepisów; czas trwania zajęć poświęconych nauce religii i języka angielskiego odbywa 

się dwa razy w tygodniu do 30 minut.  

6. Zapisy do oddziałów przedszkolnych odbywają się zgodnie z zasadami naboru obowiązującego  

na terenie miasta Warka. 

7. Terminy przerw w pracy oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek 

dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do uprzedniego ustalenia terminów wspólnie  

z radą rodziców. 

8. Nauczyciele pracujący w oddziałach  przedszkolny wchodzą w skład rady pedagogicznej szkoły, 

o której mowa w § 14 ust. 2. 

9. Po jednym przedstawicielu z rad oddziałowych oddziałów przedszkolnych wchodzi do rady 

rodziców, o której mowa w § 16 ust. 2. 

 

§ 81 

 

1. Świadczenia udzielane przez oddział przedszkolny są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego. 



2. Szkoła zapewnia dzieciom odpłatne wyżywienie. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala 

dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie aktualnie obowiązujących 

cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. 

3. Deklaracje dotyczącą czasu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym oraz rodzajów 

spożywanych posiłków, rodzice zgłaszają w momencie przyjmowania dziecka do przedszkola. 

Wszelkie zmiany w trakcie roku szkolnego wymagają pisemnego wystąpienia rodzica do dyrektora 

szkoły. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły uwzględnia zmiany z pierwszym dniem 

kolejnego miesiąca. 

 

§ 82 

 

1. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające  

z ustawy Prawo oświatowe oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a w szczególności  

w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, przestrzegając Konwencji o prawach 

dziecka. 

2. Głównym celem wychowania przedszkolnego zgodnie z jego podstawą programową  

jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, 

wychowania i nauczania– uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, 

sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.  

W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie 

edukacji. 

3. Cele wychowania przedszkolnego oddział przedszkolny realizuje w ramach następujących 

obszarów edukacyjnych: 

1) fizyczny obszar rozwoju dziecka, 

2) emocjonalny obszar rozwoju dziecka, 

3) społeczny obszar rozwoju dziecka, 

4) poznawczy obszar rozwoju dziecka. 

4. Oddział przedszkolny w celu przygotowania dziecka do nauki w szkole realizuje następujące 

zadania: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających 

nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego 

rozwoju, 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek                                  

w poczuciu bezpieczeństwa, 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności 

korzystania z rozwijających się procesów poznawczych, 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym 

się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony, 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu  

rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem 

indywidualnych potrzeb i zainteresowań, 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia 

relacji osobowych i uczestnictwa w grupie, 



7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących                                 

do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo 

w ruchu drogowym, 

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie 

psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających  

się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne  

do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, 

w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, 

muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, 

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz  

norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka, 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego 

działania, prezentowania wytworów swojej pracy, 

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i  instytucjami, uznanymi  

przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających 

rozwój tożsamości dziecka, 

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez 

dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne  

dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających  

z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju, 

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych  

o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych 

dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju, 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące                           

do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole, 

16) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem 

obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

5. Oddział przedszkolny podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków 

realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, innowacyjnej oraz innej 

działalności statutowej, zapewnienia  każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, 

podnoszenia jakości pracy oddziału  przedszkolnego i jego rozwoju organizacyjnego. 

6. Oddział przedszkolny realizuje cele związane z podtrzymaniem poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej poprzez: 

1) wpajanie dzieciom tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej, 

2) niestwarzania różnic w prawach i traktowaniu w ten sam sposób wszystkich dzieci bez względu 

na kolor skóry, różnice kulturowe i religijne, 

3)  wpajanie zasad tolerancji i szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań, 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nie naruszających 

dobra innej osoby, 

5) swobodny wybór uczestnictwa w katechizacji oraz obrzędach religijnych. 

7. Oddział przedszkolny realizuje cele i zdania poprzez: 



1) prowadzenie pracy opiekuńczo-dydaktycznej w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego 

środowiska rodzinnego, w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną, 

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań, 

3) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

4) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci, 

5) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw i ćwiczeń na boisku szkolnym,                   

a także w trakcie zajęć poza terenem szkoły (dalsze spacery i wycieczki).  

 

§ 83 

 

1. W oddziałach przedszkolnych zatrudnieni są nauczyciele posiadający wymagane kwalifikacje,                          

na podstawie ustawy Karta Nauczyciela. 

2. Nauczyciel oddziału przedszkolnego w szczególności: 

1) odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu dzieci, 

2) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, 

3) wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, 

otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej, 

4) planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną  w oparciu o wybrany program 

wychowania przedszkolnego, 

5) współpracuje z psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz z innymi specjalistami służącymi 

pomocą w rozwiązywaniu problemów, 

6) prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące poznawaniu dzieci, 

7) przeprowadza analizę gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole, 

8) otacza indywidualną opieką każde dziecko i dostosowuje metody i formy pracy do jego 

możliwości, 

9) współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo–edukacyjnych, 

10) organizuje w ciągu roku szkolnego zebrania ogólne z rodzicami oraz spotkania indywidualne                   

w miarę potrzeb zgodnie z ustalonym harmonogramem, 

11) udziela rodzicom rzetelnych informacji o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju. 

3. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie 

lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program 

opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) 

wraz z dokonanymi zmianami. 

4. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania 

przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania 

wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego. 

5. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości 

dzieci, dla których jest przeznaczony. 

6. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danym 

przedszkolu, przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli  programy wychowania 

przedszkolnego, tworzące  zestaw programów wychowania przedszkolnego. 

7. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania 

przedszkolnego całości podstawy programowej. 



8. W czasie prowadzenia kształcenia na odległość nauczyciel wychowania przedszkolnego 

zobowiązany jest do udostępniania rodzicom treści i zadań do samodzielnego wykonania w domu.  

9. Nauczyciel wskazując zadania do realizacji zobowiązany jest zindywidualizować pracę  

oraz treści zadań do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

dzieci. 

10. Nauczyciel na wypełnione przez dzieci zadania zobowiązany jest odpowiedzieć i wskazać  

co dziecko zrobiło dobrze, a co źle, co należy jeszcze powtórzyć oraz na co zwrócić uwagę.  

11. Nauczyciel  zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicem w godzinach 

swojej pracy. 

 

§ 84 

 

1. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych sprawują opiekę nad dziećmi, dostosowując metody                               

i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, z uwzględnieniem 

istniejących warunków lokalowych. 

2. Za bezpieczeństwo dzieci w oddziale przedszkolnym odpowiedzialni są dyrektor szkoły, 

nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy szkoły. 

3. Dyrektor szkoły zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć 

prowadzonych na terenie jednostki i poza nią poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w niniejszym Statucie, 

2) przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale, 

3) zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów i wycieczek  

poza terenem szkoły, 

4) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

5) przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

6) wyposażenie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w środki 

niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy, 

7) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń, w których przebywają dzieci, 

8) dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci; 

instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty, 

9) ogrodzenie terenu ogrodu, 

10) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchennych i pomieszczeń 

gospodarczych, 

11) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień. 

4. W swoich działaniach szkoła stosuje obowiązujące przepisy bhp i przeciwpożarowe, 

w szczególności poprzez: 

1) dokonywanie kontroli sal oddziałów przedszkolnych pod kątem zapewnienia bezpiecznych 

i higienicznych warunków pobytu. 

2) oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały, 

3) umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji oddziałów przedszkolnych, 

4) opracowanie procedur i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych, 

5) umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych. 

 

 

 

 



§ 85 

 

1. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25. 

2. Godziny zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwają 60 minut. 

3. Jedną grupą wychowanków opiekuje się jeden nauczyciel wg harmonogramu opracowanego 

przez dyrektora szkoły. 

4. W czasie zajęć poza terenem przedszkola liczba osób sprawujących opiekę nad dziećmi 

uzależniona jest od rodzaju i organizacji wycieczki. O liczbie opiekunów decyduje dyrektor szkoły. 

5. Ramowy rozkład dnia zawierający rozkład stałych godzin pracy i zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, ustalany jest przez dyrektora szkoły na wniosek rady pedagogicznej na podstawie 

zatwierdzonego arkusza organizacji i w porozumieniu  z radą rodziców. Uwzględnia on wymagania 

zdrowotne, higieniczne i edukacyjne, jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań 

rodziców. Ramowy rozkład dnia określa realizację podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych 

prowadzonych przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje. 

6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym 

oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb, 

możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia  umieszcza się w dzienniku 

zajęć danej grupy i podaje do wiadomości rodziców. 

7. W oddziale przedszkolnym, na wniosek rodziców, organizuje się naukę religii. Naukę religii 

włącza się do planu zajęć oddziału przedszkolnego. Dzieci nie korzystające z nauki religii mają 

zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej. 

8. Do realizacji zadań statutowych oddział przedszkolny wykorzystuje: Na podstawie ramowego 

rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego 

oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb, możliwości psychofizycznych  

i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia umieszcza się w dzienniku zajęć danej grupy i podaje                            

do wiadomości rodziców. 

9. W oddziale przedszkolnym, na wniosek rodziców, organizuje się naukę etyki. Naukę etyki 

włącza się do planu zajęć oddziału przedszkolnego. Dzieci nie korzystające z nauki etyki mają 

zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej. 

10. Do realizacji zadań statutowych oddział przedszkolny wykorzystuje: 

1) sale do zajęć dla poszczególnych oddziałów, 

2) łazienki, 

3) szatnie dla oddziałów przedszkolnych, 

4) salę gimnastyczną, 

5) gabinety logopedy i psychologa, 

6) boisku szkolnym. 

11. (uchylono) 

12. W oddziale przedszkolnym organizuje się  różnorodne formy krajoznawstwa. Program 

wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia 

oraz sprawności fizycznej. Koszty wycieczek pokrywają rodzice dziecka. 

13. Oddział przedszkolny rozwija sprawność fizyczną wychowanków poprzez zapewnienie                     

im udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach zarówno w budynku szkoły, jak i na świeżym 

powietrzu. 

 

§ 86 

 



1. W oddziale przedszkolnym mogą być organizowane zajęcia dodatkowe. Za ich realizację 

odpowiada dyrektor szkoły oraz organ prowadzący. 

2. Dyrektor szkoły  powierza ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w szkole, posiadających 

odpowiednie kompetencje do prowadzenia danych zajęć. 

3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora szkoły w porozumieniu  

z radą pedagogiczną i radą rodziców. 

4. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają  

w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców. 

5. Nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe obowiązuje realizowanie zadań określonych  

w zakresie obowiązków nauczycieli oddziałów przedszkolnych. 

 

§ 87 

 

1. W oddziałach przedszkolnych udziela się i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną                     

na zasadach określonych w § 41 ust. 3. 

2. Szkoła sprawuje opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodów 

rodzinnych i losowych poprzez: 

1) udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w uchwałach organu prowadzącego, 

2) występowanie o pomoc do rady rodziców, sponsorów, organizacji. 

 

§ 88 

 

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

w godzinach pracy oddziału przedszkolnego. Nauczyciel jest zobowiązany: 

1) przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia z zakresu bhp i p.poż., odbywać wymagane 

szkolenia, 

2) sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w danym miejscu (sala, ogród, plac zabaw) 

przed rozpoczęciem tych zajęć; jeżeli warunki bezpieczeństwa nie są spełnione, nauczyciel                               

ma obowiązek zawiadomić o tym dyrektora szkoły; do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel                             

ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu, 

3) niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca, jeżeli zagrożenie 

powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć, 

4) przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć, 

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

z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby zagrażać zdrowiu dzieci, 

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

7) niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora szkoły w przypadku zauważenia niepokojących 

objawów chorobowych, 

8) zgłaszać dyrektorowi szkoły wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren oddziału przedszkolnego, 

9) przestrzegać procedur obowiązujących w oddziale przedszkolnym i szkole, a zwłaszcza 

procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w sytuacjach kryzysowych. 

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

prowadzące te zajęcia. 

 

 

 



§ 89 

 

1. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku 6 lat do momentu rozpoczęcia przez            

nie nauki szkolnej. 

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

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

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

dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

3. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,  

a w szczególności prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnego 

z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego jego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom 

psychofizycznym, 

2) szacunku dla swoich potrzeb, 

3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

4) poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej, 

5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

6) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych, 

7) rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych, 

8) ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego. 

4. W oddziale przedszkolnym ustalane są wspólnie z dziećmi normy zachowań. Dziecko  

w przedszkolu ma obowiązek: 

1) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa, 

2) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela, 

3) szanować kolegów i wytwory ich pracy, 

4) szanować sprzęty i zabawki znajdujące się w przedszkolu, 

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

6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne. 

5. Dziecko może być objęte indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym, w przypadku, gdy stan jego zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 

uczęszczanie do przedszkola. Indywidualne nauczanie organizowane jest przez dyrektora 

przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym, na wniosek rodziców, do którego dołączone 

jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej o konieczności 

objęcia dziecka indywidualnym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 

6. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania 

przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości 

psychofizycznych. Dostosowanie następuje  na podstawie opracowanego dla wychowanka 

indywidualnego programy edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte  

w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

7. Za prawidłowość realizacji zadań, o których mowa w ust. 5 i 6, odpowiada dyrektor szkoły. 

8. W zależności od rodzaju niepełnosprawności przedszkole zapewnia wychowankowi 

specjalistyczną pomoc i opiekę. 

 

 

 



§ 90 

 

1. Dziecko za dobre zachowanie i postępy w nauce może być w przedszkolu nagrodzone: 

1) ustną pochwałą nauczyciela, 

2) pochwałą do rodziców, 

3) pochwałą dyrektora szkoły, 

4) nagrodą rzeczową. 

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

zasad: 

1) ustną uwagą nauczyciela, 

2) odsunięciem od zabawy na krótki czas, 

3) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy. 

4) czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw. 

3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych. 

4. Wychowankowie przejawiający zachowania agresywne zagrażające zdrowiu innych dzieci 

poddawani są wnikliwej obserwacji przez nauczycieli i pedagoga, którzy podejmują decyzję o: 

1) powiadomieniu dyrektora szkoły, 

2) powiadomieniu rodziców dziecka, 

3) spotkaniu nauczycieli i pedagoga z rodzicami w obecności dyrektora szkoły w celu uzgodnienia 

wspólnego kierunku oddziaływań wychowawczych, 

4) skierowaniu dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu dokonania diagnozy 

specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii, 

5) innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami. 

 

§ 91 

 

1. Dziecko powinno przyjść do oddziału przedszkolnego czyste, starannie uczesane i ubrane w strój 

wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być 

dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym 

powietrzu. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami. 

2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne. 

3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek, ani rzeczy wartościowych. 

Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zepsute  lub zagubione. 

 

§ 92 

 

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. 

Rodzice obowiązani są zgłaszać ewentualne spóźnienia telefonicznie lub osobiście poprzedniego 

dnia nauczycielce w grupie. 

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście 

przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. 

Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka 

pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed 

zamkniętymi drzwiami sali itp. 

3. Do oddziału przedszkolnego nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, 

wymiotujących i z objawami innych chorób. 



4. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby dorosłe 

gwarantujące pełne bezpieczeństwo. W szczególnych wypadkach dziecko może być odebrane przez 

niepełnoletnie rodzeństwo, które ma upoważnienie od rodzica, ukończyło 10 lat i posiada dowód 

osobisty lub legitymację szkolną. Rodzice składają dodatkowe oświadczenie, że biorą całkowitą 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci po opuszczeniu przez nie terenu szkoły. 

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

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

na udostępnienie danych osobowych. 

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

tożsamości i na żądanie nauczycielki okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka 

kontaktuje się z rodzicami wychowanka. 

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

że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających itp.). 

8. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest dyrektor szkoły. 

Szkoła podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami. 

9. W przypadku odbioru dziecka przez rodziców lub osoby upoważnione po godzinie 16.00                         

(godzina zamknięcia przedszkola), nauczycielka zobowiązana jest do telefonicznego 

skontaktowania się z rodzicami dziecka. 

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

działania: 

1) rozmowa wyjaśniająca dyrektora szkoły z rodzicami dziecka, 

2) wystosowanie listu do rodziców dziecka, 

3) wystąpienie dyrektora szkoły z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego o zbadanie 

sytuacji rodzinnej wychowanka oddziału przedszkolnego. 

11. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy szkoły, nauczyciel 

zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. 

12. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać 

informacji o miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel 

zobowiązany jest powiadomić dyrektora szkoły  i najbliższy komisariat policji o niemożności 

skontaktowania się z rodzicami dziecka w celu ustalenia miejsca ich pobytu. 

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

poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

14. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować szkołę o kłopotach zdrowotnych dziecka,       

w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych. 

15. W oddziale przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi 

medyczne z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczycielowi nie wolno 

podawać dzieciom żadnych leków. 

16. Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do oddziału przedszkolnego                       

w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielką. 

17. Nauczycielka danego oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców                              

o zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka. 

18. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku otrzymania 

zawiadomienia o jego chorobie. 



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

w przypadku wszawicy lub choroby zakaźnej. Decyzję o zawieszeniu prawa do korzystania                          

z przedszkola podejmuje dyrektor szkoły. 

 

§ 93 

 

1. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, a także z Międzynarodową Konwencją Praw 

Dziecka rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci. 

2. Do podstawowych obowiązków rodziców wychowanka oddziału przedszkolnego należy: 

1) przestrzeganie niniejszego statutu, 

2) współpraca z nauczycielkami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczo-dydaktycznych rodziny i oddziały przedszkolnego, 

3) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie w zakresie podstawowych czynności 

samoobsługowych, 

4) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, 

5) przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia, 

6) rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka szczególnie w przypadku, gdy może to być 

istotne dla jego bezpieczeństwa, stosowanej diety, 

7) bezzwłoczne informowanie szkoły o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka, 

8) dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie, 

pozwalającego na pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym, 

9) zawiadamianie szkoły o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka (powyżej 1 miesiąca), 

10) przyprowadzanie i odbieranie dziecka osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą 

dziecku pełne bezpieczeństwo, 

11) przestrzeganie godzin pracy oddziały przedszkolnego, 

12) zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia, 

13) zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia, 

14) kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do oddziału przedszkolnego, 

15) uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez nauczycieli oddziału przedszkolnego, 

16) bezzwłoczne informowanie szkoły o zmianach telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania, 

17) śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń. 

 

§ 94 

 

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

wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju. 

2. Rodzice mają prawo do: 

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

wynikającymi z rocznego planu pracy oddziału i z planów miesięcznych w danym oddziale, 

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelne informacje na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów 

swojego dziecka, 

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

wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy, 

4) wybierania swojej reprezentacji w formie rady rodziców, 

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



6) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi szkoły wniosków z obserwacji pracy 

oddziału przedszkolnego, 

7) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy oddziału przedszkolnego organowi 

prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną, poprzez swoje przedstawicielstwo, 

8) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z potrzebami, 

9) dokonywania wyboru zajęć dodatkowych, 

10) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez szkolnych, 

11) zapoznawania się z planowanym jadłospisem. 

 

§ 95 

 

1. Szkoła współpracuje regularnie z rodzicami wychowanków w celu wspólnego uzgadniania 

kierunku i zakresu działań wychowawczych. 

2. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycielek poświęconych wymianie informacji 

i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział i rodziców. 

3. Formy współpracy z rodzicami: 

1) zebrania grupowe i zajęcia otwarte, 

2) uroczystości i spotkania okolicznościowe, wycieczki, imprezy plenerowe i inne z udziałem 

rodziców, 

3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem szkoły, nauczycielami, specjalistami 

w zależności od potrzeb, 

4) pogadanki i zajęcia warsztatowe podnoszące wiedzę pedagogiczną, 

5) tablice informacyjne, wystawy prac dzieci, 

6) informacje umieszczane na stronie internetowej. 

4. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w oddziale przedszkolnym, odpowiedniej opieki, 

odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły 

uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym 

dziecka. 

5. Z tytułu udostępnienia rodzicom gromadzonych przez oddział przedszkolny informacji 

w zakresie nauczania, wychowanie i opieki, dotyczących ich dziecka, szkoła nie pobiera żadnych 

opłat, bez względu na postać i formę przekazanych informacji. 

 

ROZDZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 96 

 

1. Szkoła posiada własny sztandar oraz tradycję. 

2. Awers, rewers sztandaru. 

3. Jako tradycję szkolną przyjmuje się 

1) organizowanie Dnia Patrona Szkoły na początku października każdego roku szkolnego, 

2)  promocja szkoły w środowisku poprzez różne formy aktywności, przedstawiające umiejętności   

uczniów, otwartego na szeroką współpracę kulturalną z wszystkimi placówkami oświatowo - 

wychowawczymi  i kulturalnymi w regionie, 

3) organizowanie Dnia Integracji jednoczących uczniów oraz środowisko lokalne wokół idei 

integracji, 

4) organizowanie Dnia Otwartej szkoły według zasad zawartych w niniejszym Statucie. 



4. Szczegółowe zasady ceremoniału szkolnego zawarte są w Ceremoniale, który stanowi odrębny 

dokument. 

 

§ 97 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zawierającej pełna nazwę szkoły oraz wizerunek orła. 

2. Użycie tej pieczęci ma miejsce w dokumentach szczególnej wagi tj. świadectwa szkolne, kopie 

świadectw, legitymacje szkolne, akty nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

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

przepisy. 

5. Statut jest opublikowany na stronie internetowej szkoły oraz w wersji papierowej do wglądu 

w bibliotece szkolnej. 

6. Dyrektor publikuje przed rozpoczęciem roku szkolnego tekst jednolity statutu (jeżeli nastąpiły 

zmiany). 

 


