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PODSTAWA PRAWNA 

 

1. Akt założycielski – Uchwała nr XXVII/293/2017 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia  

31 października 2017r.  

2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez 

Zgromadzenie Narodowe podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 

16 lipca 1997 r. 

3. Konwencja Praw Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. 

4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (przyjęta i proklamowana rezolucją 

Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A(III) w dniu 10 grudnia 1948 r.). 

5. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95 poz. 425 z dnia 25 

października 1991r. z późniejszymi zmianami). 

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. Nr 118 

poz. 1112 z 2003r. z póż. zmianami). 

7. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy tekst jednolity opracowany na podstawie 

Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z późniejszymi 

zmianami. 

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949). 

9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 60, 949) 

10. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:  Dz. 

U. z 2017 r. poz. 682). 

11. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). 

12. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 

z późń. zm.). 

13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. 

U. z 2016 poz. 922). 

14. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy 

wprowadzające, Karta Nauczyciela. 

15. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie 

szczegółowej organizacji szkół publicznych i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. 

poz.59). 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w  sprawie 

warunków oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

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

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w  sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz.U. z 2017 r. poz.1534). 

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

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r.poz.1591). 



Statut Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy  

5 

 

DZIAŁ I – PRZEPISY OGÓLNE 

 

ROZDZIAŁ 1 –  PODSTAWOWE INFORMACJE  

 

§ 1 

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa  im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy. 

2. W skład  szkoły wchodzą: ośmioletnia Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej 

w Sieteszy  

3. Szkoła używa pieczęci: 

1) podłużnej z napisem „Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy 

37-206 Sietesz 329 tel. (016)642-60-13 NIP 794-177-13-77 REGON 001207097, 

2) okrągłej, małej i dużej, z napisem ,,Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej 

w Sieteszy”, 

4. Szkoła mieści się w budynku położonym w Sieteszy nr 329. 

5. Szkoła jest jednostką budżetową. 

6. Szkoła może prowadzić działalność eksperymentalną dotyczącą kształcenia, 

wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości 

bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych 

odrębnymi przepisami prawa. 

 

§ 2 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto i Gmina  Kańczuga. 

2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie, zgodnie 

z przepisami w tym zakresie. 

3. Obwód  szkoły  obejmuje następujące  miejscowości: Sietesz, Lipnik i Chodakówka. 

4. Struktura organizacyjna szkoły  obejmuje  klasy  I – VIII szkoły podstawowej. 

5. Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkoły. 

  

ROZDZIAŁ 2  –  MISJA, WIZJA SZKOŁY, MODEL ABSOLWENTA  

 

§ 3 

1. Misja szkoły:  

„Pragniemy wychować człowieka, otwartego na Świat, szanującego odrębność innych 

narodów z zachowaniem własnej  tożsamości i dziedzictwa kulturowego. Znającego 

własną historię, rozumiejącego znaczenie życia w społeczności lokalnej, chroniącego 

przyrodę. Absolwent naszej Szkoły, świadomy swoich mocnych i słabych stron, 

podejmując odpowiedzialne zadania będzie wytrwale zmierzał do ich realizacji. W razie 

trudności będzie umiał zwrócić się o pomoc do odpowiednich osób czy instytucji. 

Będzie dobrze przygotowany do nauki w szkole ponadpodstawowej”. 

2. Wizja szkoły: 

1) Tworzymy warunki do ujawniania zdolności uczniów oraz ich wszechstronnego 

rozwoju a także diagnozowania problemów w nauce i organizowania  pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 
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2) Przyjmujemy koncepcję organizacyjną, integrującą wszystkie dziedziny wiedzy 

 i formy aktywności dziecka. 

3) Tworzymy przyjazny klimat do przyjęcia dzieci sześcioletnich (w przypadku wniosku 

rodzica)  i siedmioletnich do klasy pierwszej. 

4) W oparciu o indywidualny proces  rozwoju dziecka oferujemy zajęcia rozwijające  

 i wspomagające. 

5) Program wychowawczo - profilaktyczny dostosowujemy do zdiagnozowanych 

potrzeb środowiska szkolnego, wdrażamy do zdrowego stylu życia, 

przeciwdziałamy uzależnieniom.  

6) Absolwenci naszej Szkoły będą stosować w nauce technologię informacyjną, 

rozumnie chronić przyrodę, znać dwa języki obce. 

7) Uczymy łączenia treści lokalnych z globalnymi oraz tradycję  

z nowoczesnością. 

8) Podejmiemy działania organizacyjne na rzecz bezstresowego przechodzenia naszych 

uczniów do szkół nowego ustroju szkolnego ( 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 

5-letniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia). 

9) Podejmujemy działania integracyjne ze społecznością lokalną. 

3. Sylwetka absolwenta: 

Dążeniem Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy jest 

przygotowanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym go świecie, 

łatwości nawiązywania kontaktów, pozytywnego patrzenia na świat, wiary w siebie  

i swoje możliwości. Absolwent naszej Szkoły ma określone zainteresowania, które 

pomogą mu dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia. Jest kompetentny do 

samokształcenia. 

1) Jest samodzielny - orientuje się w otaczającym go świecie. Potrafi stawiać sobie 

cele i je realizować. Swobodnie korzysta z różnych źródeł wiedzy. Potrafi 

zaprojektować złożone działania, dobierając odpowiednie metody postępowania. 

2) Jest otwarty – komunikuje się w co najmniej dwóch językach. Posługuje się mową 

ciała, dostosowuje treść i formę komunikatu do odbiorcy. Sprawnie posługuje się 

nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi. Dobrze współpracuje w grupie. 

Rozumie zasady demokracji: potrafi dyskutować we właściwej formie, umie 

poszukiwać rozwiązań kompromisowych i podporządkować się woli większości. 

3)  Jest odpowiedzialny –zdaje sobie sprawę z następstw różnych działań. Gotów jest 

ponosić odpowiedzialność za swoje postępowanie i decyzje, potrafi przyznać się do 

błędu i wykazuje odwagę cywilną. W działaniu zwraca uwagę na względy 

bezpieczeństwa. W działaniu zbiorowym wykazuje poczucie odpowiedzialności za 

efekty pracy grupy.  

 

ROZDZIAŁ 3  –  CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 4 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z: 

1) ustawy o systemie oświaty, 

2) prawa oświatowego, 
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3) rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, 

4) wytycznych Kuratora Oświaty w Rzeszowie, 

5) wytycznych organu prowadzącego, 

6) uchwał Rad Pedagogicznych, 

7) programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, 

8) wniosków Rady Rodziców, 

9) wniosków Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 5 

1. Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny 

w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach 

poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 

2. Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także postanowienia, 

wynikające z  powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka 

ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 

w dniu 20 listopada 1989 r. 

3. Głównymi celami szkoły jest: 

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

solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców 

postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu 

rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),  

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, 

regionalnej  i etnicznej, 

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

innych osób,  

4) rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;  

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania, 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,  

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich 

umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany 

zrozumieć świat,  

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi 

dalszej edukacji, 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie                           

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej, 

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

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość, 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 

umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,  

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.  

4. Szkoła dąży do zapewnienia warunków najwyższej jakości procesu kształcenia  

i wychowania. 
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5. Szkoła dąży do zapewnienia ciągłego rozwoju zawodowego nauczyciela. 

 

§ 6 

1. Do zadań szkoły należy: 

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz 

zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę, 

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących 

potrzeb, 

3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, 

emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej 

oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, 

4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania, 

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych  i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz 

w procesie uczenia i nauczania, 

6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom 

i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami, 

7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                                 

z zachowaniem zasad higieny psychicznej, 

8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia, 

9) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły, 

10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach, 

11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców, 

12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej, 

13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom 

pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, 

14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły 

w skróconym czasie, 

15) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do 

poziomu przygotowania uczniów, 

16) wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań 

czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do 

krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich, 

17) podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, 

formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami 

narodowymi i symbolami państwowymi, 

18) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia, 
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19) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form 

organizacyjnych nauczania, 

20) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez 

umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych 

21) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu, 

22) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu, 

23) zapewnienie opieki uczniom tego wymagającym  poprzez zorganizowanie świetlicy 

szkolnej, 

24) zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów, 

25) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, 

parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole, 

26) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, 

odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych 

ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa 

kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej, 

27) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,   

a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji, 

28) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska, 

29) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji, 

30) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów, 

31) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 

prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących   

i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie, 

32) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, 

33) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie 

z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej   i archiwizacji. 

2. Zadaniem szkoły podstawowej jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia 

ogólnego z zachowaniem wymaganych form i sposobów jej realizacji i wykształcenie 

u uczniów poniższych umiejętności: 

1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych 

nowożytnych,  

2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także 

kształcenie myślenia matematycznego, 

3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji 

z różnych źródeł,  
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4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym 

wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym 

programowanie, 

5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych, 

6) praca w zespole i społeczna aktywność,  

7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.   

3. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które 

wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na 

wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości 

skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji. 

 

§ 7 

1. W szkole jest realizowany program wychowawczo - profilaktyczny.  

2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje zespół składający się z  nauczycieli 

wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga i psychologa szkolnego oraz 

delegowanych przez radę rodziców jej przedstawicieli. 

3. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji 

wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb i problemów występujących 

w społeczności szkolnej, a treści dostosowuje do potrzeb rozwojowych uczniów. 

4. Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą 

pedagogiczną w terminie do 30 września.  

 

ROZDZIAŁ 4  –  BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW 

 

§ 8 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich zdrowie i życie od chwili wejścia 

ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia. 

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

terenem.  

3. 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. 

4. Szkoła powierza opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole: 

1) na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych nauczycielowi 

zgodnie z jego przydziałem czynności lub nauczycielowi zastępującemu, 

2) na przerwach międzylekcyjnych nauczycielom pełniącym dyżury na korytarzach 

szkolnych. 

5. Harmonogram zastępstw i zastępstw na dyżurach sporządza dyrektor, w szczególnym 

przypadku wyznaczony przez dyrektora nauczyciel. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest 

łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi 

opieki nad taką grupą. 

7. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły. 
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8. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe 

pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym 

czasie inny pracownik szkoły. 

9. Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole 

(u innego nauczyciela) jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem. 

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

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

powinni przebywać na terenie szkoły. 

11. Za ład i porządek pozostawiony przez uczniów po zakończeniu lekcji odpowiada 

nauczyciel prowadzący zajęcia. 

12. W czasie nadobowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów 

sportowych organizowanych przez szkołę, uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru 

osób do tego upoważnionych. 

13. Dyżury nauczycieli prowadzone są przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. 

14. W czasie dyżurów nauczyciel jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo uczniów, 

zapobiegać wszelkim przejawom zagrożenia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałać 

dewastacji, zaśmiecaniu obiektu szkolnego. 

15. Czas i miejsce dyżuru określa harmonogram opracowany przez dyrektora szkoły 

i zapisany w księdze protokołów. 

16. Każdy nauczyciel zobowiązany jest zapoznać się z harmonogramem dyżurów. 

17. Nauczyciel przyjmujący zastępstwa za nieobecnego pracownika przejmuje również jego 

dyżury. Jeżeli nauczyciel w czasie tym pełni własny dyżur, to dyrektor lub jego 

zastępca wyznacza nauczyciela do pełnienia dyżuru. 

18. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa. 

19. Nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami podczas zajęć, imprez i wycieczek poza 

terenem szkoły organizowanych przez szkołę. 

20. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz 

sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju 

psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych 

opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą 

się one odbywać. 

21. Szczegółowe zasady organizowania zajęć poza terenem szkoły, w tym wycieczek 

określają odrębne przepisy. 

22. W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa młodzieży na drogach publicznych 

szkoła: 

1) prowadzi wśród uczniów systematyczną pracę nad zaznajamianiem ich 

z przepisami ruchu drogowego, 

2) organizuje różne formy pracy sprzyjające opanowaniu przepisów ruchu drogowego 

i podnoszeniu umiejętności poruszania się po drogach, 

3) współdziała z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu 

drogowego. 
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§ 9 

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych  w statucie; 

2) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia w miarę możliwości higieniczny tryb 

nauki: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć 

w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego 

przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;  

3) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich; 

4) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 

5) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

6) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie 

z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym; 

7) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli 

obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku w obecności społecznego 

zakładowego inspektora pracy; 

8) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; 

9) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

10) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 

11) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed 

ewentualnym zsuwaniem się po nich; 

12) wyposażenie pomieszczenia w szkole w apteczkę zaopatrzoną w niezbędne środki 

do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcji o zasadach udzielania tej pomocy;  

13) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi                               

w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły; 

14) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

15) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego; 

16) objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem kamer. 

 

DZIAŁ II –  ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

 

ROZDZIAŁ 1 – INFORMACJE OGÓLNE 

 

§ 10 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z przepisami prawa. organy kolegialne 

funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych prze te organy. Regulaminy 

te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły. 
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ROZDZIAŁ 2 –  DYREKTOR SZKOŁY 

 

§ 11 

1. Szkołą kieruje Dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz. Tryb powoływania 

i odwoływania Dyrektora określa ustawa prawo oświatowe. 

2. Do zadań Dyrektora szkoły należą: 

1) sprawowanie nadzoru wewnątrzszkolnego wobec nauczycieli i pozostałych 

pracowników szkoły, 

2) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy 

i stosunków między pracownikami, 

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczyciela 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

4) kontrola spełniania obowiązku szkolnego i wydawanie decyzji administracyjnych 

w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą, 

5) opracowanie projektu arkusza organizacyjnego, 

6) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne, 

7) realizowanie uchwał rad pedagogicznych, podjętych w ramach ich kompetencji, 

8) nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej, 

9) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie 

odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie, 

10) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły, 

11) dysponowanie środkami finansowymi pozabudżetowymi, 

12) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

13) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej szkoły, 

14) występowanie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły, 

15) odpowiadanie za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia; 

16) współpracę z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim oraz 

organizacjami i instytucjami środowiskowymi, 

17) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły, 

18) występowanie do władz z wnioskiem w sprawach odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, po wcześniejszym 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 

19) składanie sprawozdania z wykonania powierzonych zadań, 

20) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych. 
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21) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie 

realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania, 

22) ustala sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły. 

3. Każdego roku Dyrektor opracowuje dla szkoły „Roczny Plan Pracy”. 

4. Dyrektor szkoły ma także prawo: 

1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły, 

2) zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły, 

3) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkół i ich bieżącym 

funkcjonowaniu, 

4) podejmowania decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem 

warunków określonych przepisami. 

5. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za: 

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły, 

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i organów 

nadzorujących, 

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

4) zapewnianie  pomocy  nauczycielom  w realizacji  ich  zadań  i doskonaleniu 

zawodowym, 

5) zapewnianie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków do realizacji zadań 

nauczycieli, 

6) prowadzenie i przygotowanie zebrań rad pedagogicznych oraz zawiadamianie 

wszystkich członków rad pedagogicznych o terminie i porządku zebrań, 

7) wywiązywanie się z roli pracodawcy (przed organem prowadzącym i Państwową 

Inspekcją Pracy), 

8) właściwe   dysponowanie   przyznanymi   szkole   środkami   budżetowymi oraz 

gospodarowanie mieniem – przed organem prowadzącym szkołę, 

9) podanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać 

od początku następnego roku szkolnego, 

10) przestrzeganie przepisów bhp. 

6. W przypadku nieobecności Dyrektora lub niemożliwości wykonywania przez niego 

powyższych zadań zastępuje go osoba wskazana przez Dyrektora i wyznaczona  

w Księdze Zarządzeń. 

 

ROZDZIAŁ 3 –  RADA PEDAGOGICZNA 

 

§ 12 

1. W Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy działa jedna Rada 

Pedagogiczna. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. 

4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania 

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

bieżących potrzeb. 
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5. Zebrania mogą być organizowane, na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, Rady Rodziców, organu prowadzącego 

szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.  

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

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności szkoły. 

8. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

9. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

10. Do  kompetencji Rady Pedagogicznej należy m. in.: 

1) ustalenie regulaminu swojej pracy, 

2) zatwierdzenie planów pracy Szkoły, 

3) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

4) przygotowanie projektu szkolnego zestawu programów oraz podręczników 

i przekazywanie go do zaopiniowania radzie rodziców; następnie rada 

pedagogiczna przyjmuje szkolny zestaw programów i podręczników w drodze 

uchwały, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole, 

6) ustalanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły, 

8) przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego zmian, 

9) opiniowanie w szczególności: 

a) organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

b) projektu planu finansowego szkoły, 

c) wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 

d) propozycji dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji 

kierowniczych w szkole, 

e) wniosków o zezwolenie na indywidualny tok lub program nauki ucznia, 

f) propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

 i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych.  

11. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

12. W przypadku określonym w ust. 11, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę 

pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 
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13. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

 

 

 

 ROZDZIAŁ 4 –  SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

§ 13 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

2. Władzami samorządu są: 

1) na szczeblu klas - samorządy klasowe, 

2) na szczeblu szkoły - samorząd szkolny. 

3. Samorząd Uczniowski jest wybierany i działa zgodnie z opracowanym i przyjętym 

regulaminem. 

4. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

5. Samorząd Uczniowski ma prawo w szczególności do przedstawienia Radzie 

Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach 

szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw, jak: 

1) zapoznania się z programami nauczania w szkole i stawianymi wymaganiami, 

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

3) organizacji życia szkolnego w taki sposób, aby zachować właściwą proporcję 

pomiędzy czasem przeznaczonym na naukę a rozwojem właściwych zainteresowań, 

4) organizowania imprez kulturalnych, turystycznych oraz rozrywkowych 

w porozumieniu z dyrektorem, 

5) pośredniczenia z własnej inicjatywy bądź na prośbę kolegów w rozwiązywaniu 

trudności z poszczególnymi uczniami. 

6. Samorząd Uczniowski może dokonać  wyboru opiekunów Samorządu Uczniowskiego. 

7. Szczegółowe kompetencje SU wynikają z odrębnych przepisów. 

 

ROZDZIAŁ 5 –  RADA RODZICÓW 

 

§ 14 

1. W Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy działa jedna Rada 

Rodziców. 

2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły. W skład Rady Rodziców 

wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach 

przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. Kadencja Rady Rodziców trwa rok. 

4. Rada rodziców jest wybierana i działa zgodnie z opracowanym i przyjętym 

regulaminem. 

5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny 

ze Statutem Szkoły. 

6. Szczegółowe kompetencje Rady Rodziców wynikają z odrębnych przepisów. 
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7. Do kompetencji Rady Rodziców należy opiniowanie w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną: 

1) programu wychowawczo-profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczo - profilaktycznym skierowanym do uczniów, 

nauczycieli i rodziców, 

2) projektu planu finansowanego składanego przez dyrektora szkoły, 

3) szkolnych zestawów podręczników i szkolnych programów nauczania. 

8. Do uprawnień Rady należy: 

1) możliwość występowania z wnioskami dotyczącymi wszelkich spraw do dyrektora 

i Rady Pedagogicznej, 

2) inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla szkoły, 

3) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu 

wspierania działalności statutowej szkoły, 

4) opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela w związku z jego awansem 

zawodowym. 

 

 ROZDZIAŁ 6 –  ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY ORAZ 

ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW 

 

§ 15 

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 wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje 

reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

3. Wnioski i opinie są rozpatrywane podczas najbliższych posiedzeń Rady Pedagogicznej, 

a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji, 

w terminie 7 dni. 

4. Każdy organ może swobodnie działać i podejmować decyzje w granicach kompetencji 

określonych w wewnętrznych regulaminach i ustawie o systemie oświaty. 

5. Organy Szkoły planują swoją działalność na rok szkolny; plany te przekazują do 

wiadomości Dyrektora.  

6. Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów 

w celu wymiany informacji i poglądów. 

7. Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w szkole. 

8. Przewodniczący organów informują się nawzajem o projektach zmian w regulaminach 

ich działalności. 

9. W przypadku sporów, jakie mają miejsce wewnątrz poszczególnych organów 

i pomiędzy nimi, jako podstawową zasadę przyjmuje się, że spory te rozpatrywane są 

wewnątrz Szkoły. 
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10. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do prowadzenia mediacji między stronami sporu. 

W mediacjach tych mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

11. Spory między dyrektorem a radą rodziców oraz między dyrektorem a samorządem 

uczniowskim rozstrzyga rada pedagogiczna. 

12. Spory pomiędzy dyrektorem a radą pedagogiczną rozpatruje - w zależności od zakresu 

kompetencji - organ prowadzący szkołę lub Kurator Oświaty 

13. Ze wszystkich spotkań, zebrań, rozmów, które odbywały się w czasie rozwiązywania 

sporu, sporządza się protokół lub notatki służbowe, które przechowuje się 

w dokumentacji szkoły. 

 

DZIAŁ III –  ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

ROZDZIAŁ 1 – PODSTAWOWE FORMY PRACY 

 

§ 16 

1. Czas trwania nauki w szkole podstawowej wynosi 8 lat. 

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

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.  

  

§ 17 

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

określa arkusz organizacji szkoły podstawowej opracowany przez dyrektora, 

zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe z uwzględnieniem szkolnego 

planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania 

– do dnia 21 kwietnia danego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza Organ 

prowadzący szkołę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

w terminie do 29 maja danego roku. 

2. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy. 

 

§ 18 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany 

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt1, 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania, 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 
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5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

2. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za 

zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady 

rodziców. 

3. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 zajęcia edukacyjne. 

4. Zajęcia wymienione w ust. 1 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy. 

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

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

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

6. Przerwy międzylekcyjne trwają 5 min., 10 min. i 15 min. – przerwa śniadaniowa. 

7. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III szkoły podstawowej ustala 

nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

8. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

9. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie 

więcej niż o 2 uczniów. 

10. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona         

w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego 

zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

11. Dyrektor dokonuje podziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych 

warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem środków finansowych 

posiadanych przez Szkołę oraz obowiązujących przepisów. 

 

§ 19 

1. Udział ucznia w zajęciach nadobowiązkowych jest dobrowolny i odbywa się za zgodą 

rodziców. 

2. Wszelkie zmiany toku nauczania i wychowania wykraczające poza system lekcyjny 

mogą być planowane pod warunkiem zgody Dyrektora, są to: 

1) wyjście oddziału z budynku szkolnego na imprezy, filmy, wystawy itp. tylko pod 

opieką nauczyciela, 

2) wyjazd na wycieczkę po wypełnieniu „Karty wycieczki”, listy obecności 

i dopełnieniu warunków przewidzianych w przepisach szczegółowych, 

3) organizacja zabaw i imprez na terenie szkoły i poza nią - tylko pod opieką 

wyznaczonych przez Dyrektora pracowników pedagogicznych szkoły. 

 

§ 20 

1. Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada odpowiednią bazę wyposażoną 

w środki dydaktyczne do pełnej realizacji programów nauczania oraz pomieszczenia 

gospodarcze i administracyjne. 

2. Do realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z sal 

lekcyjnych z odpowiednim wyposażeniem. 

  

§ 21 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. 
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2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1, 

określają odrębne przepisy.  

3. W szkole tworzy się stanowiska administracyjne i obsługi w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym.  

4. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor.  

5. Obsługę finansowo - kadrową zapewnia Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze. 

 

§ 22 

1. W Szkole funkcjonuje stołówka szkolna zapewniająca wszystkim uczniom możliwość 

spożycia gorącego posiłku. 

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania oraz warunków korzystania ze stołówki określa 

Dyrektor w regulaminie stołówki. 

 

ROZDZIAŁ 2 –  REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWIJANIEM 

ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW 

 

§ 23 

1. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów przez: 

1) indywidualizację pracy z uczniem na lekcji, 

2) różnorodność i atrakcyjność metod i form pracy, 

3) monitorowanie pracy uczniów, 

4) szacunek dla ucznia powiązany z wysokimi wymaganiami, 

5) współpracę nauczycieli, uczniów i rodziców, 

6) realizację indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły 

w skróconym czasie, 

7) organizację zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych w ramach środków 

finansowych szkoły, 

8) udział w konkursach i olimpiadach oraz zawodach sportowych. 

 

ROZDZIAŁ 3 –  FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM 

 

§ 24 

1. Szkoła organizuje opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, 

rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie, w tym również pomoc materialna 

poprzez: 

1) diagnozowanie środowiska ucznia, 

2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości ucznia, jego indywidualnych potrzeb 

i umożliwianie ich zaspokojenia, 

3) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 

4) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznych: 

a) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

b) zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, 

c) zajęć rewalidacji – indywidualnej, 

d) zajęć z uczniem zdolnym, 
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e) zajęć logopedycznych. 

5) podejmowanie działań wychowawczo – profilaktycznych i wspieranie nauczycieli 

w tym zakresie, 

6) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, 

nauczycieli i rodziców, 

7) wspieranie uczniów i nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne, 

8) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

9) rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców, 

10) organizowanie pomocy materialnej uczniom szczególnie zdolnym oraz znajdującym 

się w trudnej sytuacji materialnej, 

11) proponowanie rodzicom przebadania ucznia w Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznych w celu rozpoznania zaburzeń, problemów i niepowodzeń oraz 

uzyskania porady co do dalszej pracy z uczniem, 

12) wnioskowanie o objęcie opieką rodziny przez ośrodek pomocy społecznej, kuratora 

sądowego, 

13) organizację nauczania indywidualnego uczniów. 

2. Uczniom będącym w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych szkoła zapewnia 

szczególną opiekę, w tym stałą lub doraźną pomoc materialną. 

3. Formy pomocy materialnej świadczonej ze środków budżetu gminy określają odrębne 

przepisy. 

4. Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 2 określa 

dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną.  

 

 ROZDZIAŁ 4 –  WSPÓŁDZIAŁANIE Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNĄ 

 

§ 25 

1. Organizacja współdziałania z Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznymi oraz 

innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom 

i rodzicom polega na: 

1) nieodpłatnym korzystaniu z pomocy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

zarówno przez uczniów jak rodziców i nauczycieli, 

2) pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej na wniosek rodziców, 

dyrektora, rady pedagogicznej, 

3) współpracy opartej na organizowaniu porad dla uczniów, rodziców, nauczycieli, 

4) konsultacji i warsztatów dla uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

 

ROZDZIAŁ 5 –  POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA 

W SZKOLE 

 

§ 26 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
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ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, 

wynikających w szczególności; 

1) z niepełnosprawności, 

2) z niedostosowania społecznego, 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

4) ze szczególnych uzdolnień, 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

6) z zaburzeń komunikacji językowej, 

7) z choroby przewlekłej, 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

9) z niepowodzeń edukacyjnych, 

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów 

i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 

wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów. 

 

§ 27 

1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne 

i nieodpłatne. 

 

§ 28 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły. 

2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, 

wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, 

doradcy zawodowi, zwani dalej "specjalistami". 

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

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

zwanymi dalej "poradniami"; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

§ 29 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 
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2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora szkoły; 

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

5) poradni; 

6) pracownika socjalnego; 

7) asystenta rodziny; 

8) kuratora sądowego. 

 

§ 30 

1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem oraz w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacji 

indywidualnej; 

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej; 

5) warsztatów; 

6) porad i konsultacji. 

2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów 

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności 

w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających 

z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 

4. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 5. 

5. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 

minut, a godzina zajęć specjalistycznych - 60 minut. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut,  

z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć. 

6. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia 

specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

7. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy 

i specjaliści. 

 

§ 31 

1. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości 

psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia. 

2. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności: 
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1) w szkole - obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą 

na celu rozpoznanie u uczniów: 

a) trudności w uczeniu się, w tym - w przypadku uczniów klas I-III szkoły 

podstawowej - ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się: lub 

b) szczególnych uzdolnień; 

2) w szkole podstawowej w klasach VII i VIII - doradztwo zawodowe. 

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie 

udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym 

wychowawcę klasy. 

4. Wychowawca oddziału informuje innych nauczycieli, wychowawców lub specjalistów 

o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej 

pracy z uczniem - jeżeli stwierdzi taką potrzebę. 

5. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną: 

1) wychowawca planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno -

pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas 

planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form 

udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które 

w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form; 

3) wychowawca oddziału planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz – 

w zależności od potrzeb - z innymi nauczycielami, wychowawcami i specjalistami, 

prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami; 

4) w przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, 

odpowiednio wychowawca oddziału planując udzielanie uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy 

z uczniem, zawarte w dokumentacji; 

5) dyrektor szkoły może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie 

i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom 

w szkole. 

 

§ 32 

1. Kształcenie, uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego, w tym 

roku kalendarzowego, w którym uczeń kończy 20 rok życia. 

2. Szkoła zapewnia uczniom niepełnosprawnym, o których mowa w ust.1: 

1) realizację  zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 
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2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze 

względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  i  edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów; 

3) zajęcia  specjalistyczne; 

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, a w szczególności zajęcia 

rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne; 

5) integrację uczniów ze środowisk rówieśniczych, w tym z uczniami pełnosprawnymi; 

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.  

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w szkole w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, także okres ich 

udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest 

zadaniem zespołu. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla 

poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

4. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które 

w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.  

5. Formy i okres udzielania uczniowi, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są 

uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym 

dla ucznia. 

 

§ 33 

1. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami prawa.  

2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 

opracowanym dla ucznia, wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte 

w dokumentacji. 

 

§ 34 

1. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się 

rodziców ucznia lub prawnych opiekunów.  

2. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia lub 

prawnych opiekunów. 

 

§ 35 
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1. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki 

doskonalenia nauczycieli. 

 

§ 36 

1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się 

indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte 

w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany 

dalej „programem”. 

2. Program określa: 

1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków 

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych; 

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących 

zajęcia z uczniem, w tym w przypadku: 

a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, 

b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze 

resocjalizacyjnym, 

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań 

o charakterze socjoterapeutycznym; 

3) formy i metody pracy z uczniem; 

4) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, 

ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami prawa; 

5) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami 

doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół 

wymieniony w ust. 3, zgodnie z przepisami; 

6) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, a także 

działania z zakresu doradztwa edukacyjno -    zawodowego i sposób realizacji tych 

zadań;. 

7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji 

w/w zadań. 

3.  Program opracowuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie 

udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa 

w przepisach po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

ucznia. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

4. Program opracowuje się w terminie: 
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1) do 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku 

szkolnego realizowanie kształcenia w szkole; 

2) 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 

3) 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program – 

w przypadku gdy uczeń kontynuuje kształcenie odpowiednio w danej szkole. 

5. Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału, do którego uczęszcza uczeń, albo 

nauczyciel, prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony przez dyrektora szkoły; 

6. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb; 

7. Zespół, o którym mowa w ust. 3, nie rzadziej niż dwa razy  w roku szkolnym dokonuje 

okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając 

ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, 

dokonaną zgodnie z przepisami oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. 

8. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń  mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, 

a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny, której mowa 

w ust. 7. 

9. Osoby  biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, 

nauczycieli, wychowawców, specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także 

innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu, o którym mowa w ust. 7. 

10. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują, na ich wniosek kopię programu. 

 

ROZDZIAŁ 6 –  BIBLIOTEKA 

 

§ 37 

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

uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły i doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela. 

2. Biblioteka szkolna jest szkolnym centrum dydaktyczno – informacyjnym, uczestniczy 

w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych bibliotek. 

3. Szczegółowe zasady funkcjonowania określa regulamin biblioteki ustalony w drodze 

zarządzenia przez Dyrektora Szkoły. 

4. Biblioteka uczestniczy w realizacji podstawowych funkcji Szkoły wobec uczniów: 

kształcącej, informacyjnej, kulturalnej, wychowawczej, opiekuńczej. 

5. Biblioteka tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji 

z różnych źródeł oraz uczy efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.  

6. Biblioteka posługuje się okrągłą pieczęcią o treści: „Biblioteka Szkolna - Szkoła 

Podstawowa w Sieteszy”. 

7. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały 

ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. 

8. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów 

edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz 

czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje 

dyrektor szkoły. 

9. Szkoła podstawowa nieodpłatnie: 
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1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać 

papierową,  

2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających 

postać elektroniczną, 

3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe z obowiązkiem zwrotu. 

10. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co 

najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. 

11. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 

edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu: 

1) kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego,  

2) kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej w klasach I – III szkoły podstawowej określonego przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie 

internetowej urzędu obsługującego tego ministra. 

12. Kwota zwrotu, o której mowa w ust. 11 pkt 2, stanowi dochód budżetu państwa. 

13. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły 

w trakcie roku szkolnego: 

1) podręczniki zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub 

zostają zakupione z dotacji celowej, 

2) materiały edukacyjne zostają zakupione z dotacji celowej. 

14. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi: 

1) podręcznikami zapewnionymi przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania lub zakupionymi z dotacji,  

2) materiałami edukacyjnymi zakupionymi z dotacji celowej dostosowanymi do 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, 

dyrektor szkoły przekazuje te podręczniki lub dostosowane do potrzeb edukacyjnych 

i możliwości psychofizycznych tego ucznia, z których uczeń korzysta, stają się 

własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi. materiały 

edukacyjne dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. 

Podręczniki lub materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego 

szkołę, której zostały przekazane. 

 

§ 38 

1. Biblioteka ma wyznaczony lokal na gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie 

zbiorów. 

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie 

z organizacją roku szkolnego. 

3. Czas pracy nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy. 

 

§ 39 

1. Do podstawowych zadań nauczyciela - bibliotekarza należą: 

1) opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki szkolnej, 

2) opracowywanie planu pracy biblioteki szkolnej, 
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3) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 

4) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego, 

5) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną, 

6) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, 

7) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

8) organizowanie konkursów czytelniczych, 

9) współpraca z innymi bibliotekami, 

10) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej, 

11) zakup i oprawa książek, 

12) prowadzenie działań na rzecz wzbogacania księgozbioru, 

13) przedstawienie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa 

poszczególnych klas i pracy biblioteki szkolnej. 

 

ROZDZIAŁ 7 –  ŚWIETLICA 

 

§ 40 

1. Pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły jest  świetlica. 

2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie szkoły podstawowej, którzy ze względu na 

organizację dojazdu do szkoły, czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub inne 

okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w  szkole muszą dłużej w niej 

przebywać. 

 

§ 41 

1. Do zadań świetlicy należy:  

1) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły, 

2) umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej, 

3) upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie 

nawyków higieny, 

4) przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym, 

5) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

6) wyrabianie u uczniów samodzielności, 

7) stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze, 

8) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji, 

9) kształtowanie kompetencji np. społecznych, czytelniczych, kulturowych, 

narodowych i regionalnych. 

 

§ 42 

1. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów 

w grupie nie powinna przekraczać 25 uczniów. 

2. Świetlica jest czynna zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora szkoły. 

3. Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z założeniami Planu Pracy szkoły. 
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ROZDZIAŁ 8 –  REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z DORADZTWEM  

ZAWODOWYM 

 

§ 43 

1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia danej klasy lub świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 i podjęcie nauki 

w szkołach ponadpodstawowych. 

2. Szkoła prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia poprzez:  

1) realizację tematyki zawodoznawczej na lekcjach wychowawczych, 

2) przekazywanie informacji o kierunkach kształcenia w szkołach 

ponadpodstawowych, 

3) pomoc uczniom w odkrywaniu ich predyspozycji i świadomym wyborze dalszej 

drogi życiowej, 

4) realizację zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin w klasie 

VII i 10 godzin w klasie VIII. 

5) realizację zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasach I-VI szkoły 

podstawowej na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego. 

3. Zajęcia i działania związane z doradztwem zawodnym poprowadzą: 

1) w klasach I – VI szkoły podstawowej – nauczyciele, w tym nauczyciele 

wychowawcy, pedagog; 

2) w klasach VII i VIII szkoły podstawowej – doradca zawodowy posiadający 

odpowiednie kwalifikacje oraz nauczyciele, w tym nauczyciele wychowawcy, 

pedagog. 

4. Za realizację zadań związanych z wyborem kierunku kształcenia w szkole podstawowej 

odpowiedzialny jest wychowawca oddziału. 

5. Na każdy rok szkolny doradca zawodowy lub zespół nauczycieli  opracowuje w szkole 

program realizacji doradztwa zawodowego, który zatwierdza dyrektor szkoły, w 

terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej. 

 

§ 44 

1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

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

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę 

i placówkę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; 
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6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły nie jest 

umieszczana informacja o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa 

zawodowego. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 9 –  SPOSÓB ORGANIZACJI I REALIZACJI DZIAŁAŃ 

W ZAKRESIE WOLONTARIATU 

 

§ 45 

1. W Szkole organizuje się Szkolny Klub Wolontariusza. 

2. Wyznaczone cele i działania Szkolnego Klubu Wolontariusza realizowane są 

w szczególności poprzez: 

1) zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem; 

2) uwrażliwienie na problemy społeczne i potrzeby innych; 

3) kształtowanie właściwych postaw prospołecznych; 

4) inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego; 

5) kształtowanie umiejętności działania w zespole; 

6) zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach. 

7) angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze 

regularnym i akcyjnym. 

3. Sposób realizacji działań odbywa się w szczególności poprzez: 

1) przybliżenie uczniom idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych; 

2) zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy; 

3) propagowanie idei włączenia się w prace wolontariatu wśród uczniów; 

4) podejmowanie działań w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu i informowanie  

o wynikach tej działalności na stronie internetowej Szkoły lub w gazetce szkolnej; 

5) zachęcanie uczniów do działań w szkolnym wolontariacie podczas rozmów 

prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy; 

6) systematyczne zebrania członków wolontariatu; 

7) pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym oraz 

niepełnosprawnym; 

8) tworzenie obszarów potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego w zakresie objętym 

działaniem wolontariatu; 

9) monitorowanie działalności wolontariuszy. 

4. Szkolnym Klubem Wolontariusza zajmują się opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. 

5. W momencie powołania Szkolnego Klubu Wolontariusza opiekunowie opracowują jego  

regulamin.  

 

ROZDZIAŁ 10 –  WSPÓŁDZIAŁANIE ZE STOWARZYSZENIAMI I INNYMI 

ORGANIZACJAMI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ 
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§ 46 

1. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne w szkole, 

i polega w szczególności na modyfikacji metod i sposobów nauczania przy zachowaniu 

celów i treści nauczania. 

2. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe pod warunkiem posiadania przez szkołę 

odpowiednich środków finansowych, a także warunków kadrowych i organizacyjnych 

umożliwiających przeprowadzenie innowacji. 

§ 47 

1. Szkoła prowadzi działalność innowacyjną we współpracy ze stowarzyszeniami i innymi 

organizacjami, których cele określone w Statucie obejmują swoim zakresem zadania 

objęte innowacją. 

 

§ 48 

1. Współpraca, o której mowa w § 47 Statutu, polega w szczególności na: 

1) informowaniu o celach i okresie trwania innowacji, w szczególności na stronie 

internetowej Szkoły i organu prowadzącego Szkołę, jak również korespondencyjnie 

(listownie i w drodze elektronicznej); 

2) organizowaniu spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń i innych organizacji; 

3) opiniowaniu i konsultowaniu projektu innowacji w dziedzinach stanowiących 

obszary wspólnych zainteresowań; 

4) tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym 

uczestniczących w prowadzeniu innowacji; 

5) promowaniu realizowanej innowacji. 

2. W celu realizacji współpracy Szkoła zawiera ze stowarzyszeniem lub inną organizacją 

porozumienie, w którym w szczególności określa się prawa i obowiązki stron umowy, 

czas jej trwania i warunki rozwiązania. 

 

DZIAŁ IV –  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

  

ROZDZIAŁ 1 – INFORMACJE OGÓLNE 

 

§ 49 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi. 

1) Pracownicy obsługi zajmują następujące stanowiska: sekretarki, sprzątaczki, 

konserwatora, konwojenta oraz pomocy kuchennej 

2. Zasady zatrudniania pracowników szkoły regulują odrębne przepisy. 

3. Obsługę administracyjno finansową i organizacyjną zapewnia Centrum Usług 

Wspólnych w Kańczudze. 

4. Pracownicy pedagogiczni szkoły to: Dyrektor szkoły, nauczyciele, w tym nauczyciel – 

bibliotekarz i pedagog, psycholog. logopeda. 

5. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą 
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i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego 

rozwoju osobowego. 

§ 50 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość, wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów. 

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

3. Pracownicy obsługi szkoły zobowiązani są do wspierania nauczycieli w pracy 

wychowawczo – opiekuńczej. 

 

§ 51 

1. W szkole powołuje się koordynatora do spraw bezpieczeństwa. 

2. Do zadań koordynatora należy: 

1) integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli, 

uczniów, rodziców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole, 

2) współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę  

w działaniach  na rzecz bezpieczeństwa uczniów, 

3) opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

i naruszania bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli  

 i uczniów, 

4) prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów, 

5) rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole, 

6) podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych. 

 

ROZDZIAŁ 2 – PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA 

 

§ 52 

1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno - wychowawczą, opiekuńczą, są 

odpowiedzialni za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece 

uczniów.  

2. Do obowiązków nauczyciela należy: 

1) wybór programu nauczania oraz podręcznika. Zarówno program, jak i podręcznik 

powinny być dopuszczone do użytku szkolnego. Wybrany program i podręcznik 

nauczyciel przedstawia radzie pedagogicznej, 

2) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych, 

3) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania oraz zasad 

oceniania zgodnie z przyjętymi przez zespół kryteriami, 

4) dbałość o poprawność językową uczniów, 

5) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 

6) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych 

form oddziaływań, 

7) aktywne uczestniczenie w posiedzeniach rad pedagogicznych, 

8) znajomość i przestrzeganie przepisów prawa oświatowego, w tym statutu szkoły, 
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9) kontrolowanie obecności uczniów na wszystkich zajęciach, 

10) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem, 

11) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy pracowników i uczniów, 

12) opracowanie regulaminu w pracowniach o zwiększonym ryzyku, 

13) troska o powierzone mienie szkolne, 

14) używanie wyłącznie sprawnego sprzętu, szczególnie na zajęciach wychowania 

fizycznego. 

3. Realizując pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, nauczyciele odpowiadają 

służbowo przed dyrektorem szkoły za: 

1) jakość  pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz jej efekty, 

2) stan urządzeń, sprzętu i środków dydaktycznych mu przydzielonych, 

3) bezpieczeństwo uczniów uczestniczących w tych zajęciach. 

4. Odpowiadają służbowo przed władzami szkoły oraz cywilnie lub karnie za: 

1) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru i bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć 

szkolnych, 

2) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły wynikające z braku 

nadzoru i zabezpieczenia. 

 

§ 53 

1. Nauczyciel ma prawo do : 

1) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

2) wyposażenia stanowiska pracy umożliwiające realizację dydaktyczno– 

wychowawczego programu nauczania, 

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

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

wykonywania ważnych społecznie zadań lub w przypadku jeżeli wynika to 

z organizacji pracy szkoły, jeżeli nie zakłóca to organizacji pracy szkoły, 

5) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę. Okres pracy kwalifikującej się do 

nagrody jubileuszowej oraz wysokość nagród przysługujących z tego tytułu 

określone są w ustawie – Karta Nauczyciela, 

6) dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zasadach i w wysokości określonych 

w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery 

budżetowej, 

7) nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, 

8) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony szkoły, 

i właściwych placówek oraz instytucji oświatowych oraz naukowych, 

9) środków higieny osobistej i odzieży ochronnej określonych odrębnymi przepisami, 

10) oceny swojej pracy, 

11) zdobywania stopni awansu zawodowego, 

12) opiekuna stażu (nauczyciel stażysta i kontraktowy), 

13) świadczenia urlopowego w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa 

w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego 
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proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela 

w danym roku szkolnym, 

14) korzystania ze świadczeń socjalnych na zasadach określonych w regulaminie 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

15) korzystania ze środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, 

16) płatnego urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego 

leczenia. Zasady udzielania urlopu określa ustawa – Karta  Nauczyciela, 

17) korzystania w związku z pełnieniem funkcji służbowych z prawa do ochrony 

przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych, 

18) urlopu wypoczynkowego, 

19) innych świadczeń urlopowych określonych w obowiązującym kodeksie pracy. 

 

ROZDZIAŁ 3 – ZADANIA WYCHOWAWCY ODDZIAŁU 

 

§ 54 

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

uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by 

wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały cykl nauczania w szkole. 

3. Zmiany wychowawcy może dokonać dyrektor szkoły:  

1) z własnej inicjatywy, 

2) na uzasadniony wniosek rady rodziców lub samorządu uczniowskiego, 

3) na prośbę wychowawcy. 

4. Wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonym oddziałem, 

a w szczególności: 

1) tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia. 

2) przygotowuje ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

3) rozwija umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez ucznia.  

5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4 winien: 

1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich uczniów, 

2) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami plan pracy wychowawcy 

oddziałowego, który powinien być spójny z programem wychowawczo – 

profilaktycznym szkoły, 

3) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu 

koordynacji oddziaływań wychowawczych, 

4) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów 

wychowawczych, 

5) współpracować z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

6) monitorować postępy w nauce swoich uczniów, 

7) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia, 

8) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd., 

9) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji 

i poszanowaniu godności człowieka, 
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10) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępów w nauce 

 i zachowaniu ucznia, 

11) organizować informacyjne zebrania dla rodziców. 

6. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację przebiegu nauczania. 

7. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami poprzez:  

1) spotkania klasowe, 

2) spotkania indywidualne, 

3) kontakt telefoniczny lub e-mailowy, 

4) kontakt pisemny, 

5) dziennik elektroniczny. 

 

 

ROZDZIAŁ 4 – ZADANIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH 

 

§ 55 

1. Dyrektor szkoły tworzy zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub problemowo – 

zadaniowe.  

2. Szczegółowe zadania, zasady funkcjonowania oraz dokumentowania prac zespołów 

może określić Dyrektor szkoły w drodze zarządzenia. 

3. W skład zespołów wchodzą nauczyciele prowadzący zajęcia: 

1) Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych 

mogą tworzyć zespół przedmiotowy, a wychowawcy- zespół wychowawczy, 

2) Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący, 

3) Przewodniczących powołuje i odwołuje Dyrektor szkoły. 

4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji 

programów nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji 

w sprawie wyboru programu nauczania oraz podręczników, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

badania wyników nauczania, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla  nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także 

uzupełnianiu ich wyposażenia. 

5. Zadania przewodniczących zespołów przedmiotowych: 

1) kierowanie pracą zespołu przedmiotowego, 

2) określanie potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli, 

3) analizowanie i formułowanie wniosków z przeprowadzonych egzaminów,  

4) diagnozowanie problemów i próby ich rozwiązywania, 

5) organizowanie szkoleń, 

6) organizowanie wsparcia merytorycznego w zespole, 

7) pośredniczenie między zespołem przedmiotowym i Dyrektorem, 

8) ustalanie i określanie terminów sprawdzianów w ramach wewnątrzszkolnego 

badania wyników nauczania, 
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9) uzgadnianie programów nauczania, podręczników i innych potrzeb dydaktycznych, 

10) doskonalenie i wymiana informacji oraz współpracy w zespołach przedmiotowych. 

6. Zadania nauczycieli – członków zespołów przedmiotowych: 

1) aktywne uczestniczenie w pracach zespołu przedmiotowego,  

2) wykonywanie zadań przydzielonych przez przewodniczącego zespołu 

przedmiotowego, 

3) dokonywanie samooceny i diagnozy własnych potrzeb i możliwości, 

4) rozpoznawanie i zgłaszanie potrzeb w zakresie doskonalenia, 

5) wymiana doświadczeń, 

6) wspólne przygotowywanie i opiniowanie eksperymentów i innowacji z zakresu 

dydaktyki, 

7) dzielenie się z innymi członkami zespołu umiejętnościami zdobytymi w czasie 

ukończonych form doskonalenia zawodowego. 

7. Cele zespołu wychowawczego obejmują: 

1) organizowanie współpracy nauczycieli – wychowawców i innych osób, które 

realizują i wspomagają realizację zadań wychowawczych, 

2) ustalanie form realizacji zadań wychowawczych odpowiednio do wieku uczniów, 

ich potrzeb, sytuacji rodzinnych i warunków środowiskowych, 

3) wspólne opracowywanie programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, 

dokonywanie oceny jego funkcjonowania oraz niezbędnych modyfikacji, 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia w dziedzinie kierowania 

zespołami klasowymi oraz wspieranie w tym zakresie początkujących 

wychowawców, 

5) wspólne analizowanie sytuacji wychowawczej w szkole i ustalanie sposobów 

zapobiegania patologiom, 

6) organizowanie jednostkowych form opieki wychowawczej nad uczniami, 

7) wspólne przygotowywanie i opiniowanie eksperymentów i innowacji z zakresu 

wychowania, 

8) inspirowanie i promowanie wiedzy z zakresu problematyki wychowawczej 

z wykorzystaniem wszystkich dostępnych źródeł. 

8. Nauczyciele prowadzący nauczanie danych zajęć edukacyjnych tworzą Zespół 

Przedmiotowy, który przedstawia Dyrektorowi propozycję: 

1) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do 

danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy, 

2) materiałów ćwiczeniowych. 

9. Zespoły przedmiotowe mogą przedstawić Dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż 

jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego: 

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

nauczania języków obcych nowożytnych, 

2) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, 

3) w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do 

podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej. 

10. Dyrektor na podstawie propozycji Zespołów Przedmiotowych, oraz w przypadku braku 

porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji 
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podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z ust. 8 i 9, ustala po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, 

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym. 

11. Dyrektor na wniosek Zespołów Przedmiotowych, może: 

1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany 

materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, 

materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego, 

2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały 

ćwiczeniowe. 

12. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub 

materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku 

szkolnym. 

13. Zespół Przedmiotowy ma za zadanie także: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia koncepcji programowej 

rozszerzenia, sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści 

przedmiotów rozszerzonych, 

2) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych 

i eksperymentalnych programów nauczania, 

3) organizowanie sesji przedmiotowych i innych form popularyzacji wiedzy, 

4) organizowanie konkursów międzyprzedmiotowych i przedmiotowych. 

  

§ 56  

1. Nauczyciel zatrudniony w szkole zobowiązany jest należeć do przynajmniej jednego 

zespołu. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga jego zgody.  

2. Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, 

komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji 

pracy własnej. 

 

ROZDZIAŁ 5 – ZADANIA PEDAGOGA I PSYCHOLOGA 

 

§ 57 

1. Do zadań pedagoga  i psychologa w szkole należy w szczególności: 

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 

oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 
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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, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

ROZDZIAŁ 6 – ZADANIA LOGOPEDY 

 

§ 58 

1. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców 

w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami 

uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

DZIAŁ V –  UCZNIOWIE I RODZICE, OBOWIĄZEK SZKOLNY.   

 

ROZDZIAŁ 1 – OBOWIĄZEK SZKOLNY 

 

§ 59 

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 

2. 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. 

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, 

które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną 

dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. 

4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje 

Dyrektor szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej 

albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej zatrudniającej pracowników 

posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły 
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podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania 

przedszkolnego w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. 

5. Uczeń, który ukończył 18 rok życia zostaje skreślony z listy uczniów. W takim 

przypadku uczeń może zwrócić się z pisemną prośbą do Dyrektora Szkoły o zgodę na 

dokończenie cyklu kształcenia. 

6. Dyrektor może nie wyrazić zgody, jeżeli: 

1) uczeń jest zagrożony oceną niedostateczną z jakiegokolwiek przedmiotu, 

2) liczba jego nieusprawiedliwionych nieobecności daje podstawę do nie 

klasyfikowania go lub grozi mu nieodpowiednia ocena z zachowania. 

7. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły. 

8. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem ucznia do szkoły, 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne, 

3) zapewnienia uczniowi warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych, 

4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły 

podstawowej w obwodzie którym dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego 

poza szkołą. 

9. Nie spełnianie obowiązku szkolnego powoduje egzekucję w trybie ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

10. W razie stwierdzenia nie spełniania obowiązku szkolnego przez ucznia Dyrektor szkoły 

kieruje do jego rodziców lub opiekunów prawnych upomnienie, zawierające 

stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest realizowany oraz wezwanie do posłania 

ucznia do szkoły z wyznaczeniem terminu i informacją, że nie spełnianie tego 

obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. 

 

§ 60 

1. Do Szkoły Podstawowej przyjmuje się dzieci: 

1) z urzędu - zamieszkałe w obwodzie Szkoły, 

2) na pisemną prośbę rodziców (opiekunów) dzieci mieszkające poza obwodem 

Szkoły, jeżeli Szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

2. Na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-

pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku 

szkolnego. 

 

§ 61 

1. Szczegółowe terminy zapisów, zasady i kryteria przyjmowania dzieci do Szkoły 

Podstawowej określi Dyrektor szkoły w drodze zarządzenia. 

2. Warunki przyjmowania uczniów oraz przechodzenia z jednej Szkoły do drugiej regulują 

odrębne przepisy. 

 

  ROZDZIAŁ 1 – PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

 

§ 62 
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1. Uczeń posiada prawa zawarte w Konwencji o prawach dziecka oraz innych aktach 

normatywnych a w szczególności prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i wychowania, zgodnie z zasadami 

higieny pracy umysłowej, 

2) opieki zapewniającej jego bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami 

przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę jego zdrowia i poszanowanie 

godności osobistej, 

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym, 

4) swobody wyrażania swoich myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 

szkoły, światopoglądowych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

5) informacji na temat zakresu programów edukacyjnych oraz metod nauczania, 

6) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych i z zachowania, 

7) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom 

zatrudnionym w szkole swoich problemów i poglądów oraz uzyskiwanie pomocy  

w rozwiązywaniu ich lub uzyskiwaniu odpowiedzi i wyjaśnień, 

8) korzystania z różnych form dotyczących sprawdzania wiedzy, kompetencji 

i umiejętności, określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, 

9) rozwijania swoich zainteresowań i zdolności umysłowych, 

10) korzystania z pomocy materialnej, psychologicznej, pedagogicznej i medycznej, 

11) nietykalności osobistej. 

2. Uczeń, który uważa, że jego prawa zostały naruszone, powinien postępować zgodnie 

z § 63 niniejszego statutu. 

3. Uczeń ma obowiązek: 

1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, 

przygotowywania się do nich oraz odpowiedniego zachowania się w ich trakcie, 

2) niekorzystania w trakcie zajęć z telefonów komórkowych (telefon powinien być 

wyłączony), urządzeń nagrywających i odtwarzających obraz lub dźwięk, 

3) przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego oraz poszanowania zarówno 

ludzi dorosłych jak i swoich kolegów na terenie szkoły i poza nią, 

4) dbania o ład i porządek w szkole oraz poszanowania mienia szkolnego, 

5) podporządkowania się zaleceniom dyrekcji szkoły, członkom rady pedagogicznej 

i ustaleniom samorządu uczniowskiego, jeśli zalecenia te są zgodne ze statutem 

szkoły, 

6) pomocy w utrzymywaniu higienicznych warunków nauki, w tym zmiany obuwia, 

7) nosić strój określony przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców. 

 

4. Na terenie szkoły całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, dyktafonów, 

odtwarzaczy MP, aparatów fotograficznych oraz innego sprzętu nagrywającego, a także 

nagrywania obrazu i dźwięku przez uczniów i osoby dorosłe bez wiedzy Dyrektora 

Szkoły. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie potrzebne do audycji, 

widowiska, przedstawienia szkolnego, lekcji otwartej itp. Zgodę na nagrywanie w 

powyższych sytuacjach wydaje Dyrektor Szkoły. 
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§ 63 

1. Ustala się następujący tryb składania odwołania w przypadku naruszenia praw ucznia: 

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

jego rodzic może odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od wręczenia 

tego upomnienia/ nagany, 

2) Dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w drodze decyzji w ciągu 14 dni od 

wpłynięcia odwołania, 

3) Odwołanie składa się w sekretariacie Dyrektora szkoły, 

4) Decyzja Dyrektora w tej kwestii jest ostateczna, 

5) Od nagany Dyrektora wręczonej uczniowi na piśmie upomniany lub jego rodzic 

może odwołać się do rady pedagogicznej szkoły w terminie 7 dni od wręczenia 

uczniowi tej nagany, 

6) Rada pedagogiczna podejmuje uchwałą w tej sprawie w ciągu 14 dni od dnia 

wpłynięcia odwołania, 

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

  

§ 64 

1. Za zniszczone przez uczniów mienie Szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą ich 

rodzice. 

2. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego 

zakupu lub naprawy. 

 

 ROZDZIAŁ 3 – STRÓJ UCZNIOWSKI 

 

§ 65 

1. Uczeń zobowiązany jest do zachowania codziennego stroju uczniowskiego, który 

powinien być schludny, czysty i skromny. 

2. Uczeń nie powinien zwracać uwagi swym wyzywającym strojem, fryzurą i makijażem. 

3. Dopuszcza się noszenia skromnej biżuterii (na własną odpowiedzialność). 

4. Uczeń ma obowiązek noszenia stroju galowego, który powinien być: 

1) dla chłopców – ciemne(czarne/granatowe) spodnie i biała koszula; 

2) dla dziewcząt – ciemna (czarna/granatowa) spódnica lub spodnie i biała bluzka. 

  

§ 66 

1. Zabrania się noszenia: 

1) bluzek i sukienek nieskromnych np. z dużymi dekoltami, przezroczystych, 

2) zbyt krótkich bluzek, spódniczek i spodenek, 

3) noszenia podkoszulków, bluz z wulgarnymi napisami i emblematami, sugerującymi 

przynależność do grup nieformalnych, 

4) farbowania włosów i ekstrawaganckich fryzur, 

5) makijażu, tatuaży, 

6) malowania paznokci, 

7) kolczyków, łańcuszków, bransoletek stwarzających zagrożenie dla zdrowia. 
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ROZDZIAŁ 4 – NAGRODY I KARY 

 

§ 67 

1. Uczeń szkoły  może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły, 

2) wzorową postawę, 

3) wybitne osiągnięcia, 

4) dzielność i odwagę, 

5) 100 % frekwencję. 

2. Ustala się następujące rodzaje nagród: 

1) pochwała wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskich, 

2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej, 

3) dyplom, 

4) nagroda książkowa lub inna nagroda  rzeczowa, 

5) inne nagrody i wyróżnienia ustanowione przez organy statutowe szkoły. 

3. Nagrody wymienione w ust. 2 pkt 2-5 przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek 

wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców,  po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej. 

4. Nagrody finansowane mogą być z budżetu Rady Rodziców oraz z innych źródeł. 

5. Zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych itp. 

począwszy od szczebla powiatowego odnotowuje się na świadectwach szkolnych. 

6. Świadectwo z biało-czerwonym paskiem z nadrukiem „z wyróżnieniem”. 

  

§ 68 

1. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie /nagana  wychowawcy klasy, 

2) upomnienie / nagana dyrektora w obecności pedagoga szkoły oraz wychowawcy, 

3) powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu się ucznia, 

4) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych oraz reprezentowania  szkoły 

na zewnątrz, 

5) wystąpienie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły, gdy: 

a) zostały zastosowane w stosunku do ucznia kary wymienione w pkt. 1-4, 

b) uczeń w dalszym ciągu łamie przepisy prawa szkolnego, 

c) zastosowane  wobec ucznia kary nie dały oczekiwanych efektów. 

2. Jeżeli pełnoletni uczeń szkoły rażąco narusza zasady zapisane w statucie, dyrektor może 

w drodze decyzji skreślić go z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej, 

po zasięgnięciu opinii samorządu szkolnego.  

3. Kary wymienione w ust. 1 pkt. 2-5 udziela dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej. 

4. Od każdej wymierzonej kary uczeń może odwołać się za pośrednictwem samorządu 

uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły.  

 

§ 69 
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1. W przypadku zaistnienia sporu obowiązuje następujący sposób postępowania: 

1) spory powstałe na forum klasy rozstrzyga samorząd klasowy wraz  z wychowawcą, 

2) spory powstałe między uczniami a nauczycielem nie będącym wychowawcą danej 

klasy, rozstrzyga wychowawca  i dyrektor. 

 

§ 70 

1. Od nałożonej kary uczeń lub jego rodzic mogą się odwołać w formie pisemnej.  

2. Odwołanie musi nastąpić do Dyrektora szkoły w terminie do 3 dni od dnia nałożenia 

kary. 

3. Dyrektor w szczególnych przypadkach z powołanym przez siebie przedstawicielem 

rady pedagogicznej rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i postanawia: 

1) podtrzymać nałożoną karę, 

2) uchylić karę, 

3) zawiesić wykonanie kary. 

4. Od decyzji podjętej przez Dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.  

 

ROZDZIAŁ 5 – ORGANIZACJA  I  FORMY  WSPÓŁDZIAŁANIA  SZKOŁY 

Z  RODZICAMI  (PRAWNYMI OPIEKUNAMI) 

 

§ 71 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka 

wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego należy:  

1) zapisanie dziecka do szkoły, 

2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

3) wspieranie procesu nauczania i wychowania, 

4) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych, 

5) występowanie z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły, 

6) udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej szkole, 

7) korzystanie  z dziennika  elektronicznego: analizowanie ocen i frekwencji dziecka, 

odbieranie wiadomości od dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy, pozostałych 

nauczycieli oraz sekretariatu. 

 

§ 72 

1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia 

i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców (prawnych opiekunów) 

z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo 

do: 

1) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, 

postępów i przyczyn ewentualnych trudności w nauce, 

2) porad wychowawcy, 

3) indywidualnych konsultacji z nauczycielami, 

4) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka 

i rodziny, 
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5) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły. 

2. Do obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) należy: 

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania, 

2) systematyczny kontakt z wychowawcą oddziału, 

3) usprawiedliwienie nieobecności dziecka na zajęciach edukacyjnych w terminie 

7 dni od ustania przyczyny nieobecności może mieć następujące formy tj. 

zaświadczenia lekarskiego, wiadomości do wychowawcy w dzienniku 

elektronicznym, notatki rodzica w zeszycie korespondencji lub kontaktu 

telefonicznego: 

a) uczeń może zostać zwolniony z pojedynczych godzin w danym dniu po 

przedstawieniu pisemnej prośby rodzica, 

b) w sytuacjach nagłych tj. choroby lub wydarzeń losowych uczeń może być 

zwolniony z zajęć po telefonicznym kontakcie wychowawcy lub dyrektora 

z rodzicem.  

3. 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. 

§ 73 

1. Szkoła współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów  w zakresie 

nauczania, wychowania i profilaktyki. 

2. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami)  w zależności od 

potrzeb.  

3. Spotkania mogą mieć charakter ogólny, grupowy bądź indywidualny. 

4. Celem spotkań jest: 

1) zaznajomienie rodziców (opiekunów prawnych) z zamierzeniami dydaktyczno-

wychowawczymi, decyzjami, uchwałami organów szkoły, 

2) przedstawianie przepisów dotyczących oceniania, klasyfikacji  i promowania 

uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów, 

3) wysłuchiwanie opinii rodziców (prawnych opiekunów) o pracy szkoły 

i poinformowanie ich o bieżących problemach istotnych dla szkoły, 

4) udzielanie informacji i porad rodzicom (prawnym opiekunom) w sprawach 

wychowania i dalszego kształcenia uczniów. 

 

DZIAŁ VI  – OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I  PROMOWANIE  

UCZNIÓW  

 

ROZDZIAŁ 1 – OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 

 

§ 74 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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



Statut Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy  

46 

 

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej 

w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, 

uwzględniających tę podstawę. 

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

 

§ 75 

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

wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

oraz o postępach w tym zakresie, 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

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

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 

ucznia, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej, 

6) 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. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania z zachowania, 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

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

 

§ 76 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 
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2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na terenie szkoły. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 

opiekunom). 

 

 

§ 77 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) 

oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 78 

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, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 

u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności 

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,  

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje na podstawie tego 

orzeczenia. 
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§ 79 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki 

i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, 

a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia 

w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na 

rzecz kultury fizycznej. 

  

§ 80 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na  

zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie 

opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub 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 zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

§ 81 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 

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

niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym. 

2. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 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. 

3. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

4. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

 

§ 82 

1. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej, 

2) końcowej. 
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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 z zachowania. 

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

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, z tym 

że w klasach I-III szkoły podstawowej w przypadku: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną 

z tych zajęć, 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną 

z tych zajęć.  

4. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone odpowiednio w klasie 

programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym,  

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

odpowiednio w klasach programowo niższych lub semestrach programowo 

niższych w szkole danego typu,  

3) roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania ustalona w klasie programowo 

najwyższej. 

5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego 

etapu edukacyjnego. 

6. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń 

zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

z zachowania. 

8. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.  

9. Skala ocen osiągnięć edukacyjnych: 

a) celujący – 6, 

b) bardzo dobry – 5, 

c) dobry – 4, 

d) dostateczny – 3, 

e) dopuszczający – 2, 

f) niedostateczny – 1. 

10. Skala ocen z zachowania: 

a) wzorowe, 

b) bardzo dobre, 

c) dobre, 

d) poprawne, 

e) nieodpowiednie, 

f) naganne. 
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11. Klasyfikacja roczna (śródroczna) ocena ucznia z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego 

dla niego na podstawie odrębnych przepisów i  zachowania ucznia oraz ustaleniu 

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

12. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się, co najmniej raz w ciągu roku 

szkolnego, w terminie określonym przez dyrektora szkoły. 

13. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

14. Klasyfikacja roczna uczniów, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia 

w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

15. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału są 

obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 

o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w następujących formach 

i terminie: 

1) w przypadku przewidywanych ocenach niedostatecznych i nieodpowiednich lub 

nagannych ocen z zachowania w formie pisemnej na cztery tygodnie przed 

klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej, 

16. W szkole ocenę klasyfikacyjną z zajęć klasyfikacyjnych dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane 

zajęcia edukacyjne. 

  

§ 83 

1. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne,  a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca 

oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego 

ucznia. 

2. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia 

edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr 

programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły. 

 

 ROZDZIAŁ 2 – OCENA BIEŻĄCA Z OBOWIĄZKOWYCH 

I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 
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§ 84 

Klasy I – III szkoły podstawowej 

1. Oceny bieżące w klasach  I – III ustala się według 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. Do każdej cyfry opracowane są kryteria wymagań, które znajdują się w dalszej części 

niniejszego dokumentu. 

3. Nauczyciel notuje spostrzeżenia na temat pracy dziecka na zajęciach oraz uwagi o jego 

zachowaniu w dzienniku zajęć lekcyjnych lub w zeszycie ucznia. 

4. Ocena śródroczna jest wynikiem półrocznego obserwowania rozwoju dziecka, 

informowania go o postępach i stałej współpracy z domem, ujmuje postępy i rozwój 

konkretnego dziecka, grupuje informacje o jego wewnętrznych stanach, o trudnościach  

i przejawach jego zachowań. 

5. Ocena okresowa ma charakter diagnostyczno – informujący i jako taka jest przydatna 

nauczycielowi i rodzicom, oraz motywująco – afirmacyjna zachęcająca dziecko do 

samorozwoju. 

6. Ocena roczna redagowana jest na podstawie obserwacji bezpośredniej oraz 

zgromadzonej dokumentacji o uczniu. Ocena ta musi odzwierciedlać poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego i wskazywać 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności 

w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Informuje ona o aktywności dziecka, o postępach 

w nabywaniu poszczególnych kompetencji, o specjalnych uzdolnieniach 

i wyróżnieniach. Formułując ocenę roczną uwzględniamy możliwości ucznia. 

7. Ocena końcowa, po zakończeniu pierwszego etapu edukacji podstawowej to ocena 

podsumowująca, określająca poziom osiągniętych kompetencji zawartych w podstawie 

programowej. Dotyczy ona przede wszystkim zasadniczych narzędzi uczenia się 

(czytanie, pisanie, mówienie, liczenie, rozwiązywanie problemów); fundamentalnych 

treści z zakresu wiedzy o świecie, stanowiących podstawę do dalszej nauki; 

koniecznych zachowań w aktywnym życiu społecznym. W ostatnim roku edukacji 

wczesnoszkolnej ocenę opisową należy uzupełnić formą oceniania, która jest stosowana 

w następnym etapie edukacji. 

8. Nauczyciele przygotowując opisową ocenę roczną za najistotniejsze uznają 

w kolejności wkład pracy dziecka, efekt jaki ono osiąga oraz jego możliwości. 

9. Ustala się następujące kryteria wymagań do poszczególnych poziomów edukacyjnych: 

1) Celujący - 6  

Uczeń w całości opanował materiał przewidziany podstawą programową danej klasy 

oraz: 
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a) samodzielnie wykonuje zadania oraz ćwiczenia wykraczające poza program 

danej klasy, 

b) rozwiązuje zadania problemowe wymagające dodatkowych przemyśleń, 

umiejętnie wykorzystuje zdobytą wiedzę, 

c) posiada i prezentuje wiadomości i umiejętności wykraczające poza program 

nauczania w danej klasie, 

d) dostrzega i wyjaśnia związki między wiedzą teoretyczną a praktyczną, 

e) posiada własną inwencję twórczą, 

f) wykazuje szczególną aktywność na zajęciach, 

g) samodzielnie i systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności 

korzystając z różnych źródeł wiedzy, 

h) chętnie i z zaangażowaniem wykonuje dodatkowe prace zlecone przez 

nauczyciela, 

i) czyta płynnie, wyraziście i ze zrozumieniem teksty o różnym stopniu trudności 

bez wcześniejszego przygotowania; doskonale rozumie ich treść, 

j) wypowiada się w uporządkowanej i wielozdaniowej formie; wypowiedzi ustne 

cechuje bogaty zasób słownictwa i poprawność językowa, 

k) pisze estetycznie, w dobrym tempie i bezbłędnie, 

l) samodzielnie i twórczo rozwiązuje zadania matematyczne o różnym stopniu 

trudności, 

m) biegle dokonuje obliczeń pamięciowych, 

n) posiada bogatą wiedzę o otaczającym środowisku; dokonuje samorzutnych 

obserwacji przyrodniczych i wyciąga prawidłowe wnioski, 

o) z dużym zaangażowaniem i na wysokim poziome artystycznym wykorzystuje 

wiedzę i umiejętności plastyczne i techniczne; prace charakteryzują się 

twórczym podejściem do tematu i oryginalnością wykonania, 

p) aktywnie uczestniczy w zajęciach z edukacji muzyczno – ruchowej; swoimi 

umiejętnościami znacznie przewyższa poziom rówieśników, 

q) reprezentuje klasę lub szkołę w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

2) Bardzo dobry - 5  

Uczeń posiada pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową 

w danej klasie oraz: 

a) samodzielnie i sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami 

i umiejętnościami, 

b) prawidłowo i z zaangażowaniem wykonuje zadania i ćwiczenia, 

c) samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w podstawie 

programowej, 

d) pracuje w dobrym tempie, sprawnie i efektywnie, 

e) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów 

w nowych sytuacjach, 

f) samorzutnie wypowiada się rozwiniętymi zdaniami na tematy związane 

z przeżyciami i omawianą tematyką, 

g) płynnie i ze zrozumieniem czyta różne teksty, 
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h) pisze czytelnie, starannie i bezbłędnie teksty zawierające trudności 

przewidziane do opanowania w danej klasie, 

i) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami 

w rozwiązywaniu zadań i ćwiczeń matematycznych, 

j) sprawnie liczy w pamięci, 

k) posiada duży zasób wiadomości o najbliższym otoczeniu i środowisku lokalnym 

l) prace plastyczno- techniczne wykonuje z zaangażowaniem, starannie, z dużą 

dbałością o szczegóły 

m) aktywnie uczestniczy w zajęciach muzycznych i ruchowych oraz prawidłowo 

wykonuje ćwiczenia. 

3) Dobry - 4 

a) poprawnie wykorzystuje wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie 

programowej danej klasy, 

b) pracuje w dość dobrym tempie, ale nie zawsze poprawnie wykonuje ćwiczenia 

i zadania, 

c) zainspirowany działaniami nauczyciela potrafi poprawić popełnione błędy, 

d) potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu 

prostych problemów teoretycznych i praktycznych, 

e) wypowiada się na określone tematy używając prostych i złożonych zdań; 

wypowiedź nie zawsze jest uporządkowana, 

f) czyta poprawnie i płynnie opracowane wcześniej teksty; zazwyczaj dobrze 

rozumie ich sens, 

g) popełnia nieliczne błędy w pisaniu z pamięci i ze słuchu; pismo dość kształtne 

i estetyczne, 

h) samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania tekstowe, 

i) w obliczeniach pamięciowych popełnia nieliczne błędy, 

j) dobrze opanował podstawowe wiadomości o najbliższym otoczeniu 

i środowisku lokalnym; orientuje się w zmianach zachodzących w przyrodzie, 

k) z zaangażowaniem, ale nie zawsze estetycznie wykonuje prace plastyczne na 

określony temat, 

l) uczestniczy w zajęciach muzyczno – ruchowych; stara się poprawnie wykonać 

wskazane ćwiczenia, 

4) Dostateczny - 3 

a) opanował tylko podstawowe wiadomości ujęte w podstawie programowej 

danej klasy i potrafi je wykorzystać w sytuacjach typowych, mało 

skomplikowanych, często z pomocą nauczyciela, 

b) jego osiągnięcia i postępy pozwalają na rozwiązywanie zadań i problemów 

o niewielkim stopniu trudności, 

c) wypowiada się krótkimi zdaniami w mało uporządkowanej formie; popełnia 

błędy językowe, 

d) zazwyczaj poprawnie czyta opracowane wcześniej teksty; w tekstach nowych 

popełnia błędy; częściowo rozumie czytany samodzielnie tekst, 

e) popełnia błędy w pisowni wyrazów zawierających trudności ortograficzne 

przewidziane do opanowania w programie danej klasy; pismo mało estetyczne, 
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f) poprawnie rozwiązuje proste zadania tekstowe, czasami wymaga pomocy 

nauczyciela, 

g) popełnia liczne błędy w obliczeniach pamięciowych, 

h) posiada ubogą wiedzę o otaczającym środowisku; wymaga wskazówek 

nauczyciela, by prawidłowo wyciągnąć wnioski z prowadzonych obserwacji, 

i) niechętnie wykonuje prace plastyczno – techniczne; są one mało estetyczne 

i ubogie w szczegóły, 

j) z niewielkim zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach muzyczno – ruchowych; 

zazwyczaj stara się poprawnie wykonać podstawowe ćwiczenia. 

5) Dopuszczający - 2 

a) słabo opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane 

w podstawie programowej danej klasy, co uniemożliwia pogłębianie wiedzy 

w określonym zakresie, 

b) występuje brak zaangażowania i chęci do współpracy i nauki, 

c) pracuje w wolnym tempie lub nadmiernie szybko; zazwyczaj niestarannie 

i niedbale, często wymaga dodatkowych objaśnień i powtórzeń ze strony 

nauczyciela 

d) wypowiada się niechętnie, krótkimi prostymi zdaniami lub wyrazami; wymaga 

aktywizacji ze strony nauczyciela, 

e) wypowiedzi ustne są nieuporządkowane i mało logiczne; często pojawiają się 

błędy językowe, 

f) słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy w czytaniu nawet 

prostych tekstów; słabo rozumie ich treść, 

g) popełnia liczne błędy w pisaniu z pamięci i przepisywaniu tekstu; pismo 

nieestetyczne i mało czytelne, 

h) często nie potrafi zrozumieć treści zadań tekstowych; rozwiązuje proste 

zadania z pomocą nauczyciela, 

i) ma duże trudności w dokonaniu poprawnych obliczeń pamięciowych; nie 

potrafi samodzielnie poprawić wskazanych przez nauczyciela pomyłek, 

j) posiada duże braki w wiadomościach dotyczących najbliższego otoczenia 

i środowiska lokalnego 

k) nie potrafi samodzielnie wyciągnąć wniosków z prowadzonych obserwacji 

przyrodniczych, 

l) prace plastyczno – techniczne wykonuje niechętnie i nieestetycznie; często nie 

kończy rozpoczętej pracy, 

m) bez zaangażowania uczestniczy w zajęciach muzyczno – ruchowych. 

6) Niedostateczny - 1  

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych poziomem podstawowym, 

b) nie jest w stanie nawet z pomocą rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim 

stopniu trudności. 

10. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych są ocenami opisowymi. 

11. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 3, 

uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu 
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wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu 

edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane 

z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

 

§ 85 

Klasy IV – VIII szkoły podstawowej  

1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych ustala się według skali określonej w §82. W przypadku ocen 

bieżących w klasach IV–VIII uwzględnia się stosowanie „+”, „-”. 

2. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy 

IV szkoły podstawowej, 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. 

3. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

są ocenami opisowymi. 

 

§ 86 

1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:  

1) prace pisemne:  

a) sprawdzian, czyli zapowiedziana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres 

materiału trwająca nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne,  

b) kartkówka, czyli pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia, co 

najwyżej z 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana, trwająca nie dłużej niż 

20 min., 

c) referaty i inne wypowiedzi pisemne uczniów, 

d) zadania domowe, 

e) testy i quizy on-line, 

f) prace przesłane w formie plików, załączników, prezentacji, zdjęć itp. 

2) wypowiedzi ustne:  

a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,  

b) wystąpienia (prezentacje),  

c) samodzielne prowadzenie elementów lekcji, 

d) wypowiedzi na forum,  

e) dyskusje on-line,  

f) odpowiedzi udzielane poprzez komunikatory lub video czaty. 

3) sprawdziany praktyczne, 

4) projekty grupowe, 
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5) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki,  

prezentacje  Power Point, plakaty, itp., 

6) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach,  

7) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów, 

długopisu itp.). 

2. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do 

formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy 

oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.  

3. Nauczyciel określa w Przedmiotowym Systemie Oceniania zasady poprawiania ocen                

z przedmiotu, którego uczy.  

4. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje zasady przeliczania punktów na 

ocenę zgodnie z zapisem w przedmiotowym systemem oceniania dla danych zajęć 

edukacyjnych. 

5. Uczniowie, którzy nie podejmują prób uczestniczenia w zajęciach i nie wykazują się 

aktywnością – nie otrzymują oceny pozytywnej 

 

ROZDZIAŁ 3 – OCENA  ZACHOWANIA 

 

§ 87 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w § 82. 

3. Skala ocen z zachowania w kl. I-III: 

1) wyróżniające – 6 

2) dobre – 5 

3) zadowalające – 4 

4) niezadowalające – 3 

4. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 

zachowania są ocenami opisowymi. 

5. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 

ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 
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6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są 

ocenami opisowymi. 

7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu: 

1) na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

§ 88 

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom 

osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, 

stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

 

 

ROZDZIAŁ 4 – SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA 

 

§ 89 

Klasy I – III szkoły podstawowej 

  

1. W klasach I-III Szkoły Podstawowej obowiązuje czterostopniowa skala ocen 

zachowania. Skala ta obejmuje następujące zachowania: 

a) wyróżniające – 6, 

b) dobre – 5, 

c) zadowalające – 4, 

d) niezadowalające – 3. 

1) Zachowanie wyróżniające otrzymuje uczeń, który zawsze jest przygotowany do 

zajęć edukacyjnych i aktywnie w nich  uczestniczy. Jest zawsze punktualny, 

koleżeński, miły, chętnie pomaga innym. Dba o swój wygląd i porządek w klasie. 

Zgodnie bawi się i pracuje w grupie. 

2) Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który osiąga dobre wyniki w nauce. Jest zwykle 

punktualny, życzliwy i często pomaga innym. Dba o higienę własną i swojego 

otoczenia. Potrafi wspólnie bawić się i pracować w grupie. 

3) Zachowanie zadowalające otrzymuje uczeń, który osiąga przeciętne wyniki 

w nauce. czasami bywa nietaktowny w swoim zachowaniu i w stosunku do swoich 

rówieśników. W małym stopniu dba o swój wygląd i porządek w klasie. Nie zawsze 

wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań. Mało zgodnie pracuje w grupie. 

4) Zachowanie niezadowalające otrzymuje uczeń, który osiąga zdecydowanie niskie 

wyniki w nauce. Jest niekulturalny, agresywny, nie reaguje na uwagi i polecenia 
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nauczyciela. Zwykle nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań. Nie potrafi 

zgodnie współpracować w grupie. 

2. Czynniki pozytywne wpływające na podwyższenie  ocen z zachowania 

1) stosunek do obowiązków szkolnych: 

a) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, 

b) nieobecności i sporadyczne spóźnienia usprawiedliwia, 

c) systematycznie i starannie odrabia zadania domowe, 

d) wzorowo wypełnia obowiązki dyżurnego klasowego oraz wywiązuje się z innych 

podjętych zadań, 

e) utrzymuje ład i porządek na swoim stanowisku pracy oraz dba i szanuje 

przybory i książki, 

f) szanuje mienie szkoły, a zauważone usterki zgłasza nauczycielowi, 

g) wytrwale przezwycięża trudności w nauce, 

h) przynosi potrzebne przybory szkolne, strój gimnastyczny, 

i) aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych, 

j) chętnie bierze udział, w miarę swoich możliwości, w konkursach i innych 

imprezach organizowanych w szkole, 

k) godnie reprezentuje szkołę na imprezach okolicznościowych, 

l) przejawia inicjatywę, jest dobrym organizatorem, 

m) rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, 

n) w czasie zajęć, przerw i poza szkołą (wycieczki, teatr, środki komunikacji) 

zachowuje się taktownie, kulturalnie i bezpiecznie, 

o) jest aktywny, pilny, staranny, obowiązkowy i systematyczny, 

p) chętnie bierze udział we wspólnych grach i zabawach, imprezach klasowych 

i szkolnych, pomimo tego, że nie wykazuje własnej inicjatywy przy ich 

organizowaniu, 

q) wykazuje troskę o pomoce, sprzęty i przybory szkolne, 

r) chętnie wykonuje dodatkowe prace na rzecz klasy, szkoły, środowiska. 

2) Kultura osobista: 

a) kulturalnie zwraca się do kolegów i pracowników szkoły, stosuje zwroty 

grzecznościowe, nigdy nie używa wulgaryzmów, 

b) dba o swój wygląd zewnętrzny, czystość i higienę osobistą, 

c) przyznaje się do błędów, potrafi przeprosić nauczyciela, kolegę, innych, 

d) dba o bezpieczeństwo własne i innych, 

e) w stosunku do kolegów, pracowników szkoły i innych osób jest taktowny, 

szanuje ich godność, 

f) stosuje zwroty grzecznościowe wobec dorosłych i rówieśników, 

3) Przestrzeganie norm społecznych i obyczajowych oraz funkcjonujących umów: 

a) nie zaśmieca szkoły i jej otoczenia, a także reaguje na złe zachowanie się 

innych uczniów w tym zakresie, 

b) nigdy nie kłamie, nie oszukuje, 

c) nie przywłaszcza sobie cudzej własności, 

d) przerwę międzylekcyjną traktuje jako czas odpoczynku, nie stwarza sytuacji 

niebezpiecznych, pomaga młodszym, 
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e) pomaga słabszym w różnych sytuacjach, np.: w szkole, na wycieczce, w czasie 

zabawy, 

f) wypełnia prośby i polecenia nauczyciela, umie o nich rozmawiać, wyjaśnić 

nieporozumienia, 

g) przestrzega norm i zasad funkcjonujących w grupie –potrafi solidnie 

współdziałać, 

h) prawidłowo reaguje na krzywdę i przejawy zła, nie skarży z byle powodu, 

i) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 

3. Czynniki negatywne wpływające na obniżenie  ocen z zachowania: 

1) Stosunek do obowiązków szkolnych: 

a) często opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, spóźnia się, 

samowolnie opuszcza teren szkoły w czasie przerw, 

b) często jest nieprzygotowany do zajęć, nie odrabia zadań domowych, zapomina 

przyborów szkolnych, 

c) jest niestaranny, niesystematyczny, 

d) w czasie zajęć jest bierny, przeszkadza kolegom i nauczycielowi, nie reaguje na 

uwagi, upomnienia i nakazy nauczyciela, 

e) nie zawsze jest zdyscyplinowany i nie zawsze wywiązuje się ze swoich 

obowiązków. 

2) Kultura osobista: 

a) lekceważy zasady higieny osobistej, nie dba o swój wygląd, 

b) często niszczy prace własne i swoich kolegów, 

c) używa wulgarnych słów.  

3) Przestrzeganie norm społecznych i obyczajowych oraz funkcjonujących umów: 

a) w czasie przerw zdarzają się niewłaściwe zachowania, ale nie przekraczają 

one granic bezpieczeństwa, 

b) sporadycznie i niechętnie bierze udział w imprezach klasowych i szkolnych, 

c) zdarza się, że skarży na innych, 

d) wypełnia jedynie narzucone zadania, 

e) jest agresywny w stosunku do kolegów w czasie przerw i poza szkołą, 

f) kłamie, skarży bez powodu, 

g) przywłaszcza sobie cudzą własność, 

h) jest samolubny, niekoleżeński, nie potrafi współdziałać w grupie rówieśniczej, 

i) łamie zasady regulaminu uczniowskiego, 

j) stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, 

k) nie zważa na krzywdę i zło, 

l) źle wpływa na rówieśników. 

  

§ 90 

Klasy IV – VIII szkoły podstawowej 

 

1. W klasach IV – VIII obowiązuje sześciostopniowa skala ocen zachowania.  

1) Skala ta obejmuje cztery oceny pozytywne: 

a) wzorową – wz, 
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b) bardzo dobrą – bdb, 

c) dobrą – db, 

d) poprawną – pop. 

2) oraz dwie oceny obniżone, negatywne: 

a) nieodpowiednią – ndp, 

b) naganną – ng. 

2. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża 

przeciętne zachowania ucznia.  

3. Oceny zachowania ucznia dokonuje się w ośmiu aspektach, które charakteryzują ucznia 

w opinii wychowawcy, innych nauczycieli, uczniów: 

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) angażowanie się w działalność wolontariatu. 

4. Ocenę wzorową z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) W zakresie wywiązywania się z obowiązków ucznia: jest w szczególny sposób 

zaangażowany w realizację obowiązków szkolnych, w swoich działaniach stosuje 

się zawsze do wymagań stawianych przez nauczycieli, wywiązuje się z obowiązków 

związanych z życiem klasy i szkoły, przejawia zaangażowanie społeczne poprzez 

samorządność uczniowską, frekwencja nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń (nie ma 

nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień), rozwija swoje indywidualne 

zainteresowania i uzdolnienia, systematycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych 

i pozaszkolnych kół zainteresowań, posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe, 

artystyczne i inne, dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i ubrany stosownie do 

sytuacji, nie stosuje makijażu, nie farbuje włosów, przejawia poczucie 

odpowiedzialności i sumienności, zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot 

książek do biblioteki, pisanie sprawdzianów, przekazywanie usprawiedliwień), 

rzetelnie wywiązuje się z powierzonych oraz dobrowolnie podejmowanych prac 

i zadań, przestrzega statutu szkoły, regulaminów, zarządzeń obowiązujących 

w szkole. 

2) W zakresie postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: uczeń wykazuje 

własną inicjatywę w organizowaniu działań przynoszących pożytek społeczności 

klasowej i szkolnej, jest zawsze chętny do współpracy w realizacji inicjatyw innych 

uczniów i nauczycieli, w codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się 

uczciwością w stosunkach międzyludzkich, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, 

pomaga kolegom zarówno w nauce jak i innych sprawach życiowych, wykazuje 

dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu klasowego, szkoły, samorzutnie 

organizuje pomoc dla innych, jest taktowny, wykazuje odwagę cywilną. Uczeń nie 

posiada uwag negatywnych. 
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3) W zakresie dbałości o honor i tradycje szkoły: uczeń przejawia dumę z dziedzictwa 

tradycji ideowej szkoły, przestrzega świąt klasowych i szkolnych, prezentuje kulturę 

ubioru, dba o budowanie więzi życzliwości i solidarności, godnie reprezentuje 

szkołę na zewnątrz, dba o dobre imię i honor szkoły, kieruje się szlachetnymi 

motywami postępowania, jest zainteresowany tradycjami w szkole, chętnie bierze 

udział w rywalizacjach międzyszkolnych, jest pod każdym względem uczciwy. 

4) W zakresie dbałości o piękno mowy ojczystej: uczeń prezentuje wysoką kulturę 

słowa, gestu podczas dyskusji, wypowiedzi ustnych i pisemnych, dba o wzbogacenie 

języka ojczystego, potrafi właściwie komunikować się, stosuje zawsze zwroty 

grzecznościowe, nie stosuje wulgaryzmów, chętnie reprezentuje szkołę podczas 

konkursów literackich. 

5) W zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób: uczeń dba 

o zachowanie bezpieczeństwa własnego i innych osób, jest współodpowiedzialny za 

bezpieczeństwo i wizerunek szkoły jako bezpiecznej, reaguje na przemoc 

szczególnie wobec słabszych, przejawia życzliwość i pomoc wobec młodszych, 

reaguje na zagrożenia wynikające ze stosowania środków psychoaktywnych, czuwa 

nad niedopuszczeniem występowania zjawisk patologicznych na terenie szkoły 

i poza nią wśród uczniów, potrafi sensownie spędzić wolny czas, dba o zdrowie, 

sprawność fizyczną, jego postawa ma wpływ na ograniczenie i eliminowanie 

zachowań negatywnych. 

6) W zakresie godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią: uczeń jest 

nienagannie grzeczny, zachowuje się przykładnie, przestrzega zasad kulturalnego 

zachowania się podczas lekcji, przerw śródlekcyjnych, w relacjach z nauczycielami, 

rówieśnikami, pracownikami szkoły, kulturalne spożywanie posiłków, jego 

zachowanie świadczy o umiejętności konstruktywnego kontaktowania się z ludźmi, 

dba o racjonalne spędzanie czasu wolnego w szkole i poza nią podczas: dyskotek, 

ognisk, biwaków, wycieczek, turnusów zielonej szkoły, zawodów sportowych, SKS, 

przedmiotowych kół zainteresowań, apeli. 

7) W zakresie okazywania szacunku innym osobom: uczeń szanuje godność własną 

i innych osób, swoją postawą podkreśla szacunek do mienia publicznego, 

prywatnego, do pracy swojej i innych, przestrzega zasad kulturalnego zachowania 

się w różnych sytuacjach życiowych, przejawia akceptację dla drugiego człowieka, 

okazuje szacunek poprzez kulturę gestu, słowa, przejawia otwartość na drugiego 

człowieka, „inność”, tolerancję, jest gotowy do poświęceń. 

8) Nie stwierdzono nałogów. Zachowanie ucznia w każdej dziedzinie może służyć jako 

wzór innym uczniom. 

5. Ocenę bardzo dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) W zakresie wywiązywania się z obowiązków ucznia: w sposób nienaganny 

wywiązuje się z zadań dydaktyczno-wychowawczych, zawsze starannie i solidnie 

wykonuje polecenia nauczyciela, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności 

i spóźnień, dba o zachowanie higieny,  nie stosuje makijażu, nie farbuje włosów, 

aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych kół zainteresowań, rozwija swoją 

wiedzę w zakresie przedmiotów edukacyjnych, przestrzega statutu szkoły, 
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regulaminów, zarządzeń obowiązujących w szkole, wszystkie godziny ma 

usprawiedliwione. 

2) W zakresie postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: uczeń postępuje 

uczciwie, reaguje na przejawy zła, pomaga w przygotowaniu imprez szkolnych 

i pozaszkolnych, nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce i innych sprawach, jest 

zaangażowany w prace na rzecz zespołu klasowego i szkoły, sporządza gazetki 

szkolne i klasowe. Uczeń nie posiada uwag negatywnych. 

3) W zakresie dbałości o honor i tradycje szkoły: uczeń dba o honor i tradycje szkoły, 

godnie reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje się moralnymi wartościami 

postępowania, przestrzega tradycji szkolnych, przygotowywanych świąt 

patronalnych i innych, prezentuje kulturę ubioru, dba o prawidłowe więzi 

międzyludzkie oraz wizerunek szkoły. 

4) W zakresie dbałości o piękno mowy ojczystej: uczeń przejawia kulturę słowa 

w wyrażanych wypowiedziach, dyskusjach, dba o wzbogacenie zasobu własnego 

słownictwa, stosuje prawidłowe komunikaty, zwroty grzecznościowe. Nie stosuje 

zwrotów wulgarnych w mowie. 

5) W zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób: uczeń jest 

współodpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, reaguje na 

przejawy przemocy, zagrożenia związane z używaniem środków odurzających, 

przestrzega zasad zdrowego stylu życia. 

6) W zakresie godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią: uczeń 

zawsze stosuje wymagane zwroty grzecznościowe, potrafi godnie zachować się 

podczas lekcji, przerw, uczestnictwa w konkursach, wyjazdach okolicznościowych, 

prezentuje wysoką kulturę zachowania. 

7) W zakresie okazywania szacunku innym osobom: uczeń szanuje godność osobistą 

własną i innych osób, jest odpowiedzialny za swoje czyny i słowa, tolerancyjny, 

potrafi panować nad emocjami, taktowny, życzliwie usposobiony, podmiotowo 

traktuje inne osoby. 

8) Nie stwierdzono nałogów. Zachowanie ucznia w każdej dziedzinie może być 

przykładem dla uczniów. 

6. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) W zakresie wywiązywania się z obowiązków ucznia: w miarę swoich możliwości 

w sposób nienaganny wywiązuje się z zadań związanych z nauką ze wszystkich 

zajęć edukacyjnych, starannie wykonuje polecenia nauczyciela, pozytywnie reaguje 

na zwrócone uwagi, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień, dba 

o zachowanie higieny,  nie stosuje makijażu, nie farbuje włosów, rozwija swoją 

wiedzę w zakresie przedmiotów edukacyjnych. Przestrzega statutu szkoły, 

regulaminów i zarządzeń. 

2) W zakresie postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: uczeń aktywnie 

uczestniczy w życiu klasy i szkoły, przejawia dobrą wolę w tym względzie, postępuje 

uczciwie, reaguje na zachowania nieprawidłowe, pomaga kolegom i koleżankom. 

3) W zakresie dbałości o honor i tradycje szkoły: uczeń przestrzega tradycji szkolnych, 

reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje się pozytywnymi wartościami postępowania, 

dba o dobre oblicze szkoły. 
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4) W zakresie dbałości o piękno mowy ojczystej: uczeń przestrzega zasad kulturalnych 

wypowiedzi, stosownie wypowiada się, stosuje zwroty grzecznościowe. Nie stosuje 

wulgarnego słownictwa. 

5) W zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób: uczeń potrafi 

zadbać o bezpieczeństwo, reaguje w razie potrzeby na zagrożenia (przemoc, środki 

psychoaktywne) oraz inne nieprawidłowe zachowania, dba o przestrzeganie zasad 

zdrowego stylu życia. 

6) W zakresie godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią: uczeń 

przejawia pozytywne zachowanie, podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, 

stosuje obowiązujące normy prawidłowego zachowania się. 

7) W zakresie okazywania szacunku innym osobom: uczeń godnie odnosi się do 

samego siebie i innych osób, przejawia odpowiedzialność w postępowaniu 

i reagowaniu, swoją postawą okazuje szacunek. 

8) Nie stwierdzono nałogów. 

7. Ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) W zakresie wywiązywania się z obowiązków ucznia: zdarzają się uczniowi 

sporadyczne uchybienia w przestrzeganiu statutu szkoły, regulaminów, zarządzeń, 

ale zastosowane działania wychowawcze przynoszą poprawę, drobne 

niedociągnięcia nie wynikają ze złej woli, zdarzyło się uczniowi, że czasami 

opuszczał lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźniał się: łączna liczba godzin 

nieusprawiedliwionych wynosi nie więcej niż 15 godzin, łączna liczba spóźnień 

wynosi nie więcej niż 10. Uczeń uzupełnia swoją wiedzę do poziomu niezbędnego 

do uzyskiwania pozytywnych ocen, zdarzyło się, że uczeń nie dotrzymał ustalonych 

terminów lub niezbyt dobrze wywiązał się z powierzonych mu prac i zadań, rzadko 

podejmował zobowiązania dobrowolnie. 

2) W zakresie postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: uczeń nie zawsze 

angażuje się w życie klasy i szkoły, ale nie wykazuje złej woli w tym względzie, 

sporadycznie zdarzyło się, że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości 

w relacjach międzyludzkich lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła, odmówił 

pomocy kolegom lub innym osobom. 

3) W zakresie dbałości o honor i tradycje szkoły: uczeń pozytywnie odnosi się do 

tradycji szkoły, swoją postawą nie uchybia godności jej imienia, odnosi się 

pozytywnie do wartości związanych z honorem i symbolami szkoły. 

4) W zakresie dbałości o piękno mowy ojczystej: uczeń posługuje się poprawnym 

językiem, właściwie komunikuje się z ludźmi, zdarzają się drobne uchybienia  

w przestrzeganiu zasad kulturalnego wypowiadania się lub stosowania przez ucznia 

prawidłowych zwrotów grzecznościowych, które nie mają charakteru stałego. Nie 

stosuje słów obraźliwych oraz wulgaryzmów. 

5) W zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób: uczeń 

przejawia zadowalające zachowanie w przestrzeganiu bezpieczeństwa własnego 

i innych, nie zachowuje biernej postawy na pojawiające się zagrożenia. 

6) W zakresie godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią: uczeń 

zachowuje się w sposób nie budzący zastrzeżeń, zdarzyło się, że nie zapanował nad 
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emocjami, czasami występują drobne uchybienia, które nie mają charakteru 

stałego. 

7) W zakresie okazywania szacunku innym osobom: zdarzyło się, że uczeń nie postąpił 

zgodnie z zasadą uczciwości w relacjach międzyludzkich, nie okazał szacunku 

innym, nie zareagował na ewidentny przejaw negatywnej postawy moralnej. 

8) Nie stwierdzono nałogów. 

8. Ocenę nieodpowiednią z zachowania otrzymuje uczeń, który:  

1) W zakresie wywiązywania się z obowiązków ucznia: uczeń nie wypełnia 

systematycznie obowiązków uczniowskich, tj. odrabianie lekcji, wagarowanie, 

spóźnianie się na zajęcia szkolne, nie wypełnianie obowiązków dyżurnego, nie 

wywiązywanie się z deklaracji i zobowiązań lub opuszcza lekcje bez 

usprawiedliwienia: łączna liczba spóźnień wynosi ponad 10 godzin ale nie więcej 

niż 20, łączna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności nie przekracza 25 

godzin, uczeń nie rozwija własnych zainteresowań i uzdolnień, nie pracuje nad 

pozyskaniem choćby przeciętnych wyników w nauce, zdarza się uczniowi, że bywa 

niestosownie ubrany lub nie dba o przestrzeganie zasad higieny, zdarza się, że 

uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wywiązuje się ze złożonych 

zobowiązań, pomimo deklaracji i zapewnień. Uczeń często narusza statut szkoły, 

regulaminy, zarządzenia obowiązujące w szkole. 

2) W zakresie postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: uczeń nie 

angażuje się w życie klasy i szkoły, nie podejmuje w ogóle współpracy, nie kieruje 

się jej dobrem, nie postępuje uczciwie. 

3) W zakresie dbałości o honor i tradycje szkoły: uczeń poprzez swoją postawę 

negatywnie odnosi się do tradycji szkoły, godnie jej nie reprezentuje. 

4) W zakresie dbałości o piękno mowy ojczystej: zdarza się, że uczeń używa 

wulgarnego słownictwa, nie stara się o zachowanie kulturalnych form wypowiedzi, 

zwrotów grzecznościowych, przejawia zaburzenia prawidłowego komunikowania 

się. 

5) W zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób: uczeń nie 

dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, zachowuje obojętną postawę wobec 

przejawów zła, często przebywa w towarzystwie rówieśników przejawiających 

negatywne postawy, stosuje substancje odurzające (papierosy, alkohol i inne). 

6) W zakresie godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią: zdarza się, 

że uczeń zachował się nietaktownie, użył wulgarnego słownictwa, nie panuje nad 

emocjami, przejawia zachowanie aroganckie, nadmierny tupet, nie potrafi godnie 

zachować się w szkole i poza nią, nie zachowuje kulturalnych form 

grzecznościowych, mówi nieprawdę. 

7) W zakresie okazywania szacunku innym osobom: uczeń zachowuje się nietaktownie, 

nie okazuje szacunku innym osobom, jego postawa moralna i społeczna nie jest 

pozytywna, przejawia zachowania świadczące o braku szacunku. 

9. Ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) W zakresie wywiązywania się z obowiązków ucznia: notorycznie nie wypełnia 

obowiązków uczniowskich, nagminnie nie odrabia lekcji, wagaruje, rażąco narusza 

statut, regulaminy i zarządzenia obowiązujące w szkole, świadomie lekceważy 
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przyjęte na siebie zobowiązania, nagminnie spóźnia się na zajęcia, opuszcza szkołę 

w trakcie zajęć bez poinformowania nauczycieli, wagaruje, nie jest w ogóle 

zainteresowany rozwojem indywidualnych zainteresowań i uzdolnień, ani 

pozyskiwaniem pozytywnych ocen nauczania, jest zwykle niestosownie ubrany, nie 

dba o higienę, nie reaguje na zwracane prze nauczyciela uwagi dotyczące zasad 

przestrzegania higieny, zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje 

powierzonych prac, zadań, nie wywiązuje się ze zobowiązań, nie zmienia obuwia. 

2) W zakresie postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: postępowanie 

ucznia sprzeczne jest z zasadą uczciwości, toleruje przejawy zła, unika lub 

odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób, nie wykazuje 

pozytywnej inicjatywy, nie respektuje żadnych zasad współżycia społecznego oraz 

przyjętych norm moralnych. 

3) W zakresie dbałości o honor i tradycje szkoły: uczeń nie jest zainteresowany 

dbaniem o tradycje i honor szkoły, przejawia negatywną postawę wobec szkoły, 

wszedł w konflikt z prawem. 

4) W zakresie dbałości o piękno mowy ojczystej: uczeń zwykle używa wulgaryzmów, 

nie stara się o zachowanie kulturalnych form wypowiedzi, nie potrafi poprawnie 

komunikować się z innymi, stosuje zaczepki słowne, fizyczne i inne. 

5) W zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób: uczeń 

obojętny jest wobec dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, nie reaguje na 

ewidentne przejawy zła, tj. bójki, niszczenie mienia szkoły i innych osób, 

zastraszanie, wyłudzanie pieniędzy, stosuje substancje odurzające (papierosy, 

alkohol i inne). 

6) W zakresie godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią: uczeń jest 

zwykle nietaktowny, arogancki, prezentuje następujące zachowania: agresję 

słowną, fizyczną, notoryczne kłamstwa, nadmierny tupet, nie radzi sobie 

z negatywnymi emocjami, przejawia wybuchy złości. 

7) W zakresie okazywania szacunku innym osobom: uczeń zwykle nie szanuje 

godności własnej i innych ludzi, nie widzi potrzeby szanowania pracy oraz 

własności, postawa moralna i społeczna ucznia budzi poważne zastrzeżenia 

wychowawcze. 

8) Szczególną okolicznością obciążającą w przypadku występowania powyższych 

nieprawidłowości jest manifestowany brak poczucia winy i skruchy. 

 

§ 91 

1. Pozytywne przejawy zachowania ucznia, które mogą decydować o podwyższeniu oceny 

zachowania: 

1) udział w konkursach poza szkolnych i zajmowanie czołowych miejsc, 

2) udział w konkursach szkolnych i zajmowanie czołowych miejsc, 

3) udział w zawodach sportowych, 

4) aktywne sprawowanie funkcji w szkole, 

5) aktywne sprawowanie funkcji w klasie, 

6) praca na rzecz szkoły, 

7) praca na rzecz klasy, 
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8) świadczenie pomocy koleżeńskiej w nauce, 

9) przejawianie inicjatywy, 

10) aktywny udział w pracach kół zainteresowań i organizacji, 

11) frekwencja wynosi 100% obecności, 

12) angażowanie się w pracach wolontariatu. 

2. Do dyspozycji wychowawcy inne osiągnięcia ucznia. 

  

§ 92 

1. Negatywne przejawy zachowania ucznia, które mogą decydować o obniżeniu oceny 

zachowania: 

1) nie wykonywanie poleceń nauczycieli, 

2) złośliwe przeszkadzanie na lekcji, 

3) aroganckie zachowanie się wobec nauczycieli i innych osób, 

4) niewłaściwe wykonywanie obowiązków dyżurnego, 

5) stosowanie zaczepek słownych lub fizycznych wobec innych, 

6) wszczynanie bójek, 

7) wulgarne wypowiadanie się, 

8) kłamanie, oszukiwanie, 

9) niszczenie mienia szkoły i innych osób, 

10) kradzieże, 

11) zastraszanie wyłudzanie pieniędzy, 

12) zaśmiecanie otoczenia i niszczenie przyrody, 

13) opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia, 

14) częste spóźnianie się na lekcje, 

15) wagarowanie, 

16) nie wykonywanie zobowiązań, 

17) palenie papierosów, 

18) picie alkoholu, 

19) używanie środków odurzających, 

20) nie zmienianie obuwia. 

2. Do dyspozycji wychowawcy inne zachowania negatywne ucznia.  

 

§ 93 

1. Ocenę z zachowania wystawia wychowawca według wymienionych kategorii oraz 

przejawów pozytywnego i negatywnego zachowania ucznia, po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli i samooceny uczniów.  

 

 ROZDZIAŁ 5 – UCZEŃ NIEKLASYFIKOWANY, EGZAMIN 

KLASYFIKACYJNY 

 

§ 94 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 
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edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w  szkolnym 

planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok 

nauki, 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, 

muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala 

się oceny zachowania. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem 

ust. 8. 

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć 

technicznych, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. 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 (prawnymi opiekunami). 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora 

szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza 

komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia 

odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji 

wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniej klasy. 

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 

zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

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

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 
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2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6, 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania egzaminacyjne, 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

 

§ 95 

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

(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem  § 96. 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 96 ust. 1 i § 99. 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 96. 

 

ROZDZIAŁ 6 – TRYB ODWOŁAWCZY OD OCENY  KLASYFIKACYJNEJ 

 

§ 96 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone nie później niż 

w terminie  2 dni roboczych od dnia  zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz 

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

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

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
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3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze - jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

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

same zajęcia edukacyjne, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

c) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  

w danej klasie, 

d) pedagog szkolny, 

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

f) przedstawiciel Rady Rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

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

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 96 ust. 10. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia 

i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
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10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin 

do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

 ROZDZIAŁ 7 – PROMOCJA, PROMOCJA Z WYRÓŻNIENIEM 

I UKOŃCZENIE SZKOŁY 

 

§ 97 

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej. 

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy 

lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych 

opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II 

szkoły podstawowej do klasy programowo wyższe również w ciągu roku szkolnego. 

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 

uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższej od oceny niedostatecznej, 

z zastrzeżeniem § 99 oraz § 96 ust. 10. 

4. Promocja z wyróżnieniem uczniów kl I-III wyraża się poprzez nagrodę książkową lub 

dyplom za postępy w nauce i pracę na rzecz klasy i szkoły. Nagrodę otrzymuje uczeń 

odznaczający się wysokimi wynikami w nauce, wyróżniającym zachowaniem 

i posiadający osiągnięcia. Rodzice uczniów klasy III szczególnie uzdolnionych 

otrzymują list gratulacyjny. 

5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz religii lub etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 

z wyróżnieniem. 

6. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego 

ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).   

7. Uczeń szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego  i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, 

a który odpowiednio w szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego 

oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 

przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy 

programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

8. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim 

i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną 



Statut Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy  

71 

 

(semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub 

finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 

edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

9. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę 

(semestr), z zastrzeżeniem § 95 ust. 10. 

10. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po 

zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

 

§ 98 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową: 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne 

(semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach 

programowo niższych) w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 75 ust. 7, uzyskał 

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej;  

2) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

2. Uczeń kończy szkołę podstawową, z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 

średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych 

zajęć. 

4. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo 

najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, 

w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

ROZDZIAŁ 8 – EGZAMIN POPRAWKOWY 

 

§ 99 

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

rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, 

informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
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3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się 

w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.  

9. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę.  

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna 

może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 

wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, 

realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

ROZDZIAŁ 9 – WARUNKI I TRYB UZYSKANIA OCENY WYŻSZEJ NIŻ 

PRZEWIDYWANA Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ 

EDUKACYJNYCH 
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§ 100 

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować (na piśmie) do Dyrektora szkoły 

o podwyższenie oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych 

w terminie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania informacji przewidywanych dla niego 

semestralnych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

2. We wniosku należy określić oceną, o jaką się uczeń ubiega. 

3. Warunkiem ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana jest: 

1) systematyczna praca ucznia na zajęciach (brak uwag o nieprzygotowaniu do zajęć), 

2) napisanie wszystkich klasowych prac pisemnych na ocenę co najmniej 

przewidywaną, 

3) uzyskanie co najmniej połowy liczby ocen wyższych od przewidywanej, 

4) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie jest niższa niż 75 % ( z wyjątkiem 

długotrwałej choroby), 

5) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach. 

4. Jeśli uczeń nie spełnia warunków wymienionych w ust. 3, wniosek będzie rozpatrzony 

negatywnie. 

5. Uczeń może się ubiegać o ocenę o jeden stopień wyższą od oceny przewidywanej. 

6. Jeżeli wniosek jest zasadny dyrektor szkoły powołuje dwuosobową komisję 

do przeprowadzenia egzaminu zaliczeniowego w składzie: 

1) nauczyciel przedmiotu – przewodniczący, 

2) nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

7. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń wnioskuje o podwyższenie 

oceny przekazuje w formie pisemnej zakres materiału i wymagania edukacyjne 

niezbędne do uzyskania wyższych niż przewidywana ocen klasyfikacyjnych. Zakres 

materiału może dotyczyć semestru, roku szkolnego w zależności od dotychczasowych 

osiągnięć ucznia. 

8. Uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do egzaminu zaliczeniowego, 

z materiału określonego przez nauczyciela w terminie nie późniejszym niż 2 dni przed 

posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

9. Egzamin z plastyki, edukacji plastycznej, muzyki, edukacji muzycznej zajęć 

artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalona 

w wyniku egzaminu zaliczeniowego nie może być niższa od przewidywanej. 

11. Z prac komisji sporządza się protokół, który jest załącznikiem do arkusza ocen ucznia. 

12. W wyjątkowych przypadkach uczeń, który uzyskał znaczące osiągnięcia w konkursach    

i olimpiadach przedmiotowych lub zawodach sportowych może ubiegać się  

o podwyższenie oceny końcoworocznej o dwa stopnie  pod warunkiem zaliczenia 

pierwszego semestru na ocenę wyższą o jeden stopnień.  

 

ROZDZIAŁ 10 – WARUNKI I TRYB UZYSKANIA OCENY WYŻSZEJ NIŻ 

PRZEWIDYWANA  Z ZACHOWANIA 

 

§ 101 
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1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować  ( na piśmie) do Dyrektora szkoły 

o podwyższenie oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania 

informacji o przewidywanej dla niego rocznej oceny zachowania. 

2. We wniosku uczeń lub jego rodzice określają ocenę o jaką uczeń się ubiega. 

3. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku: 

1) zaistnienia nowych okoliczności, np. informacji o pozytywnych zachowaniach 

ucznia, osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska, itp., 

2) braku uwag negatywnych, godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień (w okresie 

ubiegania się o podwyższoną ocenę),  

4. Uczeń może się ubiegać o ocenę o jeden stopień wyższą od przewidywanej. 

5. Dyrektor szkoły, gdy wniosek jest zasadny powołuje komisję w składzie:  

1) Dyrektor szkoły – przewodniczący, 

2) wychowawca oddziału, 

3) dwóch nauczycieli uczących w danej klasie, 

4) przedstawiciel Samorządu Klasowego, 

6. Komisja opiniuje w formie pisemnej ocenę zachowania, wskazując konkretną ocenę. 

7. W oparciu o opinię komisji wychowawca oddziału ponownie ustala ocenę 

z zachowania. 

8. Roczna ocena z zachowania nie może być niższa od przewidywanej. 

9. Z prac komisji sporządza się protokół, który jest załącznikiem do arkusza ocen ucznia. 

 

 

 ROZDZIAŁ 11 – WARUNKI I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA INFORMACJI  

O POSTĘPACH I TRUDNOŚCIACH UCZNIA W NAUCE 

 

§ 102 

1. Usunięto. 

2. W sytuacjach szczególnych rodzice są wzywani do szkoły i prowadzone są rozmowy 

indywidualne z rodzicami (prawnymi opiekunami), w wyjątkowych przypadkach 

nauczyciel przekazuje informacje przez telefon. Informacje o tych rozmowach 

zapisywane są w dziennikach lekcyjnych. 

3. Usunięto.  

4. Usunięto.  

5. Rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo wglądu do prac pisemnych 

ucznia(kartkówki, sprawdziany, klasówki)  podczas konsultacji nauczycieli ustalonych 

wg harmonogramu na początku roku szkolnego lub po wcześniejszym uzgodnieniu 

terminu z nauczycielem.                   

6. Rodzice mają możliwość skontaktowania się z każdym nauczycielem dziecka. 

7. Przewidywane roczne oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania nie są ostateczne 

i mogą ulec zmianie.  

 

ROZDZIAŁ 12 – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

 

§ 103 
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1. Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 na 

zakończenie ostatniej klasy szkoły podstawowej w nowym systemie.  

2. W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ten przeprowadzany 

będzie z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, języka obcego 

nowożytnego i matematyki.   

3. 0d roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy także jeden 

z przedmiotów do wyboru:  biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.  

4. Wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty ze wskazanych przedmiotów pozwolą 

określić poziom kompetencji uczniów kończących szkołę podstawową w kluczowych 

dziedzinach wiedzy, będących podstawą do podejmowania nauki na kolejnym etapie 

kształcenia.  

5. Uczeń będzie przystępował do egzaminu ósmoklasisty z tego języka obcego 

nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych.   

6. Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione zostaną w formie procentów i na skali 

centylowej, obejmując wyniki z: języka polskiego, matematyki, języka obcego 

nowożytnego oraz – od roku szkolnego 2021/2022 – wynik z jednego wybranego 

przedmiotu spośród: historii, biologii, chemii, fizyki, geografii.   

7. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe. Wyniki uzyskane na tym 

egzaminie będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.  

 

§ 104 

1. Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży przeprowadza się w maju, w 

terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

2. Szczegóły przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych zawiera informator publikowany 

przez CKE nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok 

szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty  

 

DZIAŁ VII – CEREMONIAŁ SZKOLNY  

 

§ 105 

1. Szkoła posiada Sztandar. 

2. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonego przez 

Dyrektora Szkoły nauczyciela.  

3. Poczet sztandarowy składa się z dwóch trzyosobowych składów.  

4. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to honorowa funkcja uczniowska                     

w szkole, poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klasy siódmej              

i ósmej  szkoły podstawowej. 

5. Skład osobowy pocztu sztandarowego:  

a) Chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń,  

b) Asysta - dwie uczennice.   

6. Poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. 

W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie.  
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7. Insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego 

ramienia do lewego boku i białe rękawiczki.  

8. Sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie 

innych szkół i instytucji lub organizacji. 

9. Podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą 

(orłem).  

10. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży 

niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu.  

11. Sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru 

wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”. 

12. Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość.  

13. Sztandar szkoły prezentuje wizerunek Patrona. Awers sztandaru jest  

w kolorze zieleni. Na środku przedstawiona jest postać Św. Jadwigi Królowej  oraz 

nazwa szkoły. Rewers sztandaru jest w kolorze biało – czerwonym. Centralnie na 

środku znajduje się wizerunek Orła Białego i napis „Bóg, Honor, Ojczyzna”. 

14. Ślubowanie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej:  

Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się po wprowadzeniu sztandaru. Każdy 

pierwszoklasista stojąc w postawie zasadniczej trzyma uniesioną do góry na wysokości 

oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku  

sztandaru i powtarza rotę przysięgi. Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu 

złożonym przez pierwszoklasistów. Dyrektor szkoły na lewe ramię każdego 

pierwszoklasisty kładzie duży ołówek i mówi:  

„Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy”.  

Każdy pierwszoklasista otrzymuje „Dyplom Pasowania na Pierwszoklasistę”. 

15. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: święta państwowe, 

Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja (2-3 maja), Dzień Edukacji Narodowej 

(14 października), Święto Niepodległości (11 listopada);  

16. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły:  

1) rozpoczęcie roku szkolnego,  

2) Święto Patrona Szkoły,   

3) ślubowanie klas pierwszych i pasowanie na ucznia,  

4) zakończenie roku szkolnego,  

5) uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru 

szkoły.  

 

DZIAŁ VIII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 106 

1. Rada Pedagogiczna opracowuje projekt Statutu oraz projekt zmian w Statucie  

i uchwala Statut lub jego zmiany. 

2. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść Dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły,  

a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Dyrektor szkoły, po nowelizacji statutu, opracowuje tekst ujednolicony Statutu. 
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4. Dyrektor szkoły, po przygotowaniu tekstu ujednoliconego Statutu, jest odpowiedzialny  

za jego upublicznienie społeczności szkolnej. 

 

§ 107 

1. Statut został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski  

w dniu 29.11.2017r. 

2. Tekst Statutu przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 29.11.2017r. 

3. Statut Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy zatwierdzono 

Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 15/2017/2018 w dniu 29.11.2017r. z mocą 

obowiązującą od 01.09.2017r. 

4. Traci moc Statut Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Sieteszy z dnia 28.08.2015r.  

z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2015r. 

 

 

 

Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała tekst jednolity statutu dnia 28.09.2020r. 

 

 

 

 

Rada  Rodziców  pozytywnie zaopiniowała tekst jednolity statutu dnia 28.09.2020 r. 

 

 

 

 

 

Samorząd Uczniowski pozytywnie zaopiniował tekst jednolity statutu dnia  28.09.2020 r. 
 


