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Statut opracowano na podstawie: 

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

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

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

 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z 

późn. zm.); 

 Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,); 

 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z 

późn. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia … roku w sprawie wymagań wobec 

szkół i placówek (…); 

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

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

poz. 649); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia …. r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (…..); 

 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad 

techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283); 

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

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843); 

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

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1534); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 

(Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z póź. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2015 r. poz. 532); 

 Rozporządzenia 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); 

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

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 

branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej 

do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356); 
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez 

publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506 z póź. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia …. r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 

(….); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia … r. w sprawie organizowania 

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (…); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014, poz. 1157); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia … r. w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego 

nauczania dzieci i młodzieży (…); 

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

warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki lub tok nauki 

oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie 

warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań 

umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej 

uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności 

posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2014 poz. 263); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Dz. U z 2014 r. poz. 1157 ze zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. roku w sprawie 

warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. z 2017 r. 1578); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie 

warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113 z późn. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 sierpnia 2017 r. roku w sprawie 

szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej 

innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia … roku w sprawie kształcenia osób 

niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które 

pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (…); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i 

egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2223); 
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1512). 

 

 

  



5 

 

Dział I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

  

Rozdział 1  

Przepisy definiujące  

§ 1.  

 

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

1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Brzeźnie z 

oddziałami dotychczasowego gimnazjum; 

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe;  

3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej i dotychczasowego 

Gimnazjum;  

4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego i Radzie 

Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole, reprezentujące Szkołę 

Podstawową i dotychczasowe Gimnazjum; 

5) uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców, 

prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

6) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole; 

7) organie prowadzącym szkołę - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Kostrzynie; 

8) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą lub kuratorze – należy przez to 

rozumieć, działającego w imieniu Wojewody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w 

Poznaniu; 

9) poradni psychologiczno-pedagogicznej – należy przez to rozumieć także inną poradnię 

specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc.  

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego, 

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

szkolnego jest Kurator Oświaty.  

3. Z dniem 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować dotychczasowe 

klasy gimnazjum. 

  

Rozdział 2  

Podstawowe informacje o Szkole   

§ 2  

 

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Brzeźnie jest szkołą publiczną.  

2. Siedziba Szkoły znajduje się w Brzeźnie, ul. Długa 5, 62-025 Kostrzyn.  

3. Obwód Szkoły stanowią: Antonin, Brzeźno, Siedlec, Siedleczek, Leśna Grobla.  

 

§ 3 

 

1. Ustalona nazwa Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Brzeźnie używana jest przez 

szkołę w pełnym brzmieniu.  
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2. Ustalona nazwa Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy 

używana jest przez szkołę podstawową w pełnym brzmieniu.  

3. Ustalona nazwa Szkoły Podstawowej w Brzeźnie dotychczasowego Gimnazjum używana 

jest przez dotychczasowego gimnazjum w pełnym brzmieniu.  

  

§ 4  

 

1. Szkoła ma własny ceremoniał.  

2. Zasady ceremoniału szkolnego określa odrębny regulamin do Statutu.  

  

§ 5  

 

1. Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole Podstawowej wynosi 8 lat, w dotychczasowym 

Gimnazjum 3 lata.  

2. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.  

3. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:  

1) biblioteki; 

2) godzin świetlicowych; 

3) usług pielęgniarki szkolnej;  

4) sali komputerowej.  

 

§ 6  

 

1.  Zasady i tryb postępowania w sprawie spełniania obowiązku szkolnego określają odrębne 

przepisy.  

2.  Na zasadach określonych w ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny 

tok lub program nauki albo na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą, pod warunkiem 

składania egzaminów klasyfikacyjnych, według zasad określonych w § 28, w związku z § 27 

Statutu.  

 

§ 7  

 

1. Szkoła współpracuje z instytucjami realizującymi zadania w sferze opieki zdrowotnej 

i poradnictwa zawodowo-wychowawczego.  

2. Na zasadach określonych w ustawie w Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, 

z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.  

3. Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.  

 

§ 8  

 

1. Szkoła jest jednostką budżetową.  

2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.  

  

§ 9  
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1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach.  

  

§ 10  

 

Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania 

ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają 

odrębne przepisy.  

  

Rozdział 3  

Cele i zadania Szkoły  

§ 11  

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach 

wydanych na jej podstawie, koncentruje się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, 

wychowawczej oraz opiekuńczej.  

2. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich 

indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.  

3. Sposób wykonywania zadań Szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju 

ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia obejmuje zakres: 

1) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i Świata; 

2) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez ścisłą współpracę z 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, organizację zajęć wyrównawczych, rewalidacyjnych 

oraz nauczanie indywidualne; 

3) organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły; 

4) zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,  wychowania 

i opieki. Realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom 

administracji i obsługi; 

5) umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację pracy podczas 

zajęć, udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych oraz 

kołach zainteresowań; 

6) umożliwiania pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek 

i czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, a 

zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych 

prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych; 

7) zapewniania uczniom możliwości korzystania na terenie szkoły z Internetu oraz 

instalowania aktualnego oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które 

mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego czy też moralnego 

uczniów - w szczególności treści pornograficznych, eksponujących przemoc, naruszających 

normy obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację; 
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8) szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów oraz ich zdrowie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP. 

4. Celem oddziału przedszkolnego jest ukierunkowanie rozwoju dziecka oraz wczesna jego 

edukacja zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach 

ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. 

4a. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. 

Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, 

co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie 

doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.  

5. Zadania oddziału przedszkolnego:  

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i 

poznawczym obszarze jego rozwoju; 

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

w poczuciu bezpieczeństwa; 

3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności 

korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

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

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

poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

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

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 

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

bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

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

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

się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do 

intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 

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

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

środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. 

10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości 

oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju 

dziecka; 

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 
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12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

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

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

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

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

przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań 

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

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

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

dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do 

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

16) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami; 

17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

5a. Wynikające z powyższych celów zadania, oddział przedszkolny realizuje w ramach 

następujących obszarów edukacyjnych: 

1) fizyczny obszar rozwoju dziecka; 

2) emocjonalny obszar rozwoju dziecka; 

3) społeczny obszar rozwoju dziecka; 

4) poznawczy obszar rozwoju dziecka. 

6. Szczegółowe wymagania wobec Szkół określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. 

 

§ 12  

  

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

2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców i rodziców oraz 

wywiadówki.  

1) Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie 

może być mniejsza niż 2 razy w półroczu; 

2) W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniu z przyczyn od niego 

niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą w innym terminie; 

3) Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do:  

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy i 

szkole,  

b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów, 

c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i 

przyczyn trudności w nauce:  

- na wywiadówkach,  

- podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem, 

konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela,  

- w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,  
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d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych 

dzieci,  

e) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych,  

f) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi 

prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły.  

7. Prawną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia mienia szkolnego wyrządzone przez 

dzieci określają ogólne normy postępowania cywilnego. Za szkody wyrządzone przez dzieci 

do 13 roku życia odpowiada, w czasie pobytu dziecka w szkole, personel szkoły zobowiązany 

do nadzoru nad uczniem. Zgodnie z artykułem 426 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny 

(Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Jeżeli rodzice poczuwają się do odpowiedzialności i chcą 

naprawić szkodę, mogą to uczynić i nie ma przeszkód, aby szkoła przyjęła z ich strony 

odpowiednie świadczenie.   

  

§ 13  

(uchylono)  

 

§ 14  

 

1. W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła realizuje podstawy programowe oraz szkolny 

zestaw programów nauczania, a poprzez to w szczególności:  

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pozytywnego zaliczenia ósmej 

klasy szkoły podstawowej umożliwiające dalsze kształcenie w szkole ponadpodstawowej oraz 

przygotowanie do zaliczenia testów na zakończenie III klasy dotychczasowego gimnazjum i 

do kształcenia ponadgimnazjalnego; 

2) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie imprez 

kulturalnych, imprez sportowych, olimpiad i konkursów; 

3) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści 

programu nauczania poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

rewalidacyjnych, terapeutycznych.  

2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie szkolnych programów nauczania.  

3. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych 

przepisach.  

  

§ 15  

 

1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.  

2. W zakresie działalności wychowawczej Szkoła w szczególności:  

1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w 

ustawie i przepisów do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosowne do 

warunków Szkoły i wieku uczniów; 

2) wskazuje alternatywy dla zagrożeń społecznych młodego człowieka; 

3) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości; 

4) kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym); 

5) sprzyja zachowaniom proekologicznym; 
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6) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;  

7) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości; 

8) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły i 

środowiska;  

9) wdraża do dyscypliny i punktualności.  

3. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, uchwalany przez Radę Rodziców 

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.  

  

§ 16  

 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych przez 

Szkołę możliwości.  

2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:  

1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach przepisów bezpieczeństwa i higieny; 

2) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad potrzebującymi takiej opieki 

uczniami.  

  

§ 17  

 

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole sprawują:  

1) podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia; 

2) podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury.  

2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek 

organizowanych przez Szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą Dyrektora, 

inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.  

  

§ 18  

 

1. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i 

możliwości kadrowe szkoły.  

2. Projekt planu przygotowuje specjalnie do tego celu powołana komisja Rady 

Pedagogicznej.  

3. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa odrębny 

regulamin.  

   

§ 19  

 

Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Szkołę określają odrębne 

przepisy.  

 

§ 20  

 

1. Indywidualne formy opieki nad uczniem polegają w szczególności na:  
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1) udzielaniu, w miarę możliwości finansowych Szkoły, doraźnej lub stałej pomocy 

finansowej m.in. z funduszy Rady Rodziców; 

2) występowaniu, w razie potrzeby, do organu prowadzącego Szkołę o udzielenie pomocy w 

zakresie przekraczającym możliwości Szkoły; 

3) zapewnianiu możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego; 

4) udzielaniu organizacyjnej pomocy w korzystaniu z usług poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w szczególności w razie stwierdzenia zaistnienia podstaw do ewentualnego 

obniżenia wymagań edukacyjnych.  

2. Pomoc finansową, o której mowa w ust. 1 pkt 1 przyznaje się na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach.  

  

§ 21  

 

1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli, 

prowadzących zajęcia edukacyjne w tym oddziale.  

2. W miarę możliwości organizacyjnych Szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy 

wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi powierzony oddział w ciągu całego 

etapu edukacyjnego.  

3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej.  

4. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu.  

  

Rozdział 4  

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania  

§ 22  

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

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

w stosunku do:  

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;  

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

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.  

1a. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

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

2. (uchylono). 

3. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do oceniania z religii (etyki).  

4. Ocenianie uczniów ma na celu:  

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

postępach w tym zakresie;  

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

zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;  
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3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;  

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej;  

6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy;  

7) kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie 

się nimi we własnym działaniu;  

8) (uchylony) 

9) (uchylony) 

10) (uchylony) 

11) (uchylony) 

5. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie, a w przypadku 

uczniów dotychczasowego Gimnazjum również projekt edukacyjny.                       

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej;  

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;  

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

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;  

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania;  

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

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

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

  

§ 23  

 

1. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie i rodzice informowani są:  

1) przez nauczyciela – o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez 

niego programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, oraz o 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z 

zajęć, a także o zasadach otrzymywania do wglądu sprawdzonych i ocenionych pisemnych 

prac kontrolnych, przy czym zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi oraz warunkami 

uzyskania wyższej niż przewidywana oceny potwierdzane jest przez rodzica podpisem na 

specjalnie sporządzonej liście; 

2) przez wychowawcę – o zasadach oceniania zachowania oraz o obowiązującej w Szkole 

skali ocen, o której mowa w § 25 ust. 1-3 oraz o warunkach uzyskania wyższej niż 
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przewidywana rocznej oceny zachowania. Zapoznanie się z tymi warunkami i zasadami 

potwierdzane jest przez rodzica podpisem na specjalnie sporządzonej liście.  

2. Na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel dostosowuje 

wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w 

uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.  

3. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

4. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie 

tym wymaganiom.  

5. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:  

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno terapeutycznym;  

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia;  

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

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

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

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;  

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą 

psychologicznopedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii. 

6. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o 

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

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

podstawowej.  

7. Zasady oceniania: Ocenianie ucznia w szkole podstawowej i dotychczasowym gimnazjum 

jest procesem ciągłym. Odbywa się na każdych zajęciach prowadzonych w szkole. 

Nauczyciele (każdy w swoim zakresie) przygotowują wymagania edukacyjne, które 

zawierają:  

1) Plan realizacji programu w danej klasie;  

2) Szczegółowe kryteria oceniania zgodne z kryteriami ogólnymi; 

3) Formy, za pomocą których dokonywać będą sprawdzania postępów i poziomu opanowania 

umiejętności i wiadomości; 

4) Plan wykorzystywania poszczególnych form;  

5) Terminy informowania uczniów o uzyskanych ocenach;  

6) Sposób bieżącego informowania rodziców o ocenach uzyskanych przez ich dzieci; 

7) Ilość ocen bieżących koniecznych, aby możliwa była klasyfikacja;  



15 

 

8) Możliwości i formy poprawiania oceny;  

9) Sposób organizowania pomocy uczniom mającym kłopoty w opanowaniu umiejętności na 

poziomie minimalnym.  

8. Narzędzia sprawdzania postępów i poziomu opanowania umiejętności i wiadomości mogą 

być stosowane według następujących zasad:  

1) Odpowiedź ustna – może być stosowana na każdej kolejnej lekcji;  

2) Kartkówka – sprawdzeniu podlegają wszyscy obecni uczniowie oddziału. Nie wymaga 

wcześniejszej zapowiedzi. Czas trwania ograniczony maksymalnie do 15 minut;  

3) Sprawdzian – wymaga wcześniejszej zapowiedzi, co najmniej na tydzień przed 

planowanym terminem przeprowadzenia. Tego samego dnia oddział może mieć tylko jeden 

sprawdzian. Oddział może mieć najwyżej trzy sprawdziany w tygodniu. Przez sprawdzian 

rozumiemy sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia w czasie jednej lub dwóch godzin 

lekcyjnych (z większej partii materiału);  

4) Ocena praktycznej działalności ucznia i ocena za aktywność może być stosowana na 

każdej lekcji.  

9. O każdej otrzymanej ocenie w pierwszej kolejności informowany jest uczeń. Rodzice mają 

prawo w każdym czasie skontrolować postępy swych dzieci, w rozmowie z wychowawcą lub 

nauczycielem danego przedmiotu. Nauczyciele określają w przedmiotowym systemie 

oceniania sposób bieżącego informowania rodziców o postępach edukacyjnych ucznia.  

10. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny ze sprawdzianu, z której jest niezadowolony, po 

wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem formy i terminu poprawy (w ciągu dwóch 

tygodni od momentu otrzymania informacji o ocenie).  

11. W przypadku zagrożenia ucznia oceną niedostateczną na koniec półrocza i koniec roku 

szkolnego, rodzice ucznia otrzymują pisemną informację o zagrożeniu tą oceną, najpóźniej na 

miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. (Dotyczy również nagannej 

oceny zachowania).  

  

§ 24  

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza (I i II półrocze)  

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w tym tygodniu 

miesiąca stycznia, który poprzedza tydzień, w którym rozpoczynają się w kraju ferie zimowe 

ogłoszone przez MEN na dany rok szkolny.  

3.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli prowadzących 

poszczególne zajęcia edukacyjne.  

4. Uczeń podlega klasyfikacji:   

1) śródrocznej i rocznej;   

2) końcowej.  

5. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

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

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 
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klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym, że w 

oddziałach klas I- III w przypadku:  

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

zajęć;  

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

zajęć.  

7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej.  

8. Na klasyfikację końcową składają się:  

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo 

najwyższej;  

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

oddziale klas programowo niższych;  

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo 

najwyższej.  

9. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania.  

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

promocję do oddziału klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.  

11. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje 

promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

12. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

13. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, techniki, muzyki i 

plastyki 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 systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w 

działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.  

14. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła 

powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.  

 

§ 25  

  

1. W szkole obowiązuje następująca skala ocen bieżących i klasyfikacyjnych śródrocznych i 

rocznych, z zastrzeżeniem ust. 3:  

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 ; 
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7) Dopuszcza się stosowanie przy ocenach bieżących znaku „+” lub „-”.  

1a. Kryteria ocen:  

1) ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:  

a) rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,  

b) korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z 

różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy,  

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, reprezentuje szkołę w 

zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;  

2) ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,  

b) potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, 

interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w 

różnych sytuacjach,  

c) samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i 

nietypowych;  

3) ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:  

a) posiada wiedzę określoną kryteriami oceny dobrej,  

b) potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner, wyciągać wnioski,  

c) różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób 

uczenia się,  

d) rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę 

wobec trudnych i nietypowych zagadnień;  

4) ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował wiadomości i umiejętności określone kryteriami oceny dostatecznej,  

b) współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować, 

podjąć decyzję jaką przyjąć postawę,  

c) rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne;  

5) ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował wiedzę określoną kryteriami oceny dopuszczającej,  

b) rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny, współpracuje 

w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi dostosować się do decyzji grupy, 

rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy kolegi lub nauczyciela;  

6) ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:  

a) posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają one dalsze 

zdobywanie wiedzy,  

b) nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.  

1b. W klasach pierwszych gimnazjum i w czwartych szkoły podstawowej na początku roku 

szkolnego stosuje się dwutygodniowy okres „ochronny” (niestawianie ocen 

niedostatecznych).  

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

oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.  

2. W Szkole obowiązuje następująca skala ocen zachowania ucznia śródrocznych i rocznych, 

z zastrzeżeniem ust. 3:  

1) wzorowe;  
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2) bardzo dobre;  

3) dobre;  

4) poprawne;  

5) nieodpowiednie;  

6) naganne.  

2a. 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.  

2b. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w toku narady klasowej, w czasie której 

powinna nastąpić:  

1) samoocena ucznia; 

2)  ocena zespołu klasowego; 

3) ocena wychowawcy skonsultowana wcześniej z innymi nauczycielami i pedagogami.  

2c. Uczeń, rodzice mają prawo wystąpić o uzyskanie wyższej oceny niż przewidywana roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania.  

2d. Zasady oceniania zachowania:  

1) Ocenę WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który:  

a) we wszystkich sprawach przestrzega statutu zespołu,  

b) w kulturze zachowania, frekwencji i stosunku do nauki jest wzorem dla innych,  

c) wykazuje własną inicjatywę i samodzielnie wykonuje prace na rzecz klasy lub zespołu   

szkół,  

d) godnie reprezentuje klasę lub szkołę na zewnątrz; 

2) Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:  

a) przestrzega statutu zespołu,  

b) pracuje na rzecz klasy i zespołu szkół,  

c) dba o wygląd klasy, szkoły, sprzętu szkolnego,  

d) swoim zachowaniem daje dobry przykład,  

3) Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:  

a) drobne uchybienia w swoim zachowaniu stara się szybko naprawić,  

b) dba o swoje zdrowie i higienę osobistą (nie stosuje używek),  

c) nie spóźnia się na lekcje, a w razie nieobecności systematycznie przynosi 

usprawiedliwienia,  

d) dba o kulturę języka.  

4) Ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który:  

a) sporadycznie narusza statut zespołu, a stosowane środki zaradcze odnoszą pozytywny 

skutek,  

b) dba o swoje zdrowie i higienę osobistą (nie stosuje używek),  

c) czasami spóźnia się na lekcje (nie więcej niż sześć razy w półroczu),  

d) nie wszystkie godziny ma usprawiedliwione (pięć godzin w półroczu); 
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5) Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który:  

a) nie wszystkie godziny ma usprawiedliwione (od sześciu do dziesięciu godzin w półroczu).  

b) często narusza statut zespołu, nie wykazuje chęci poprawy, a stosowane środki zaradcze 

nie odnoszą skutku,  

c) przeszkadza w prowadzeniu lekcji,  

d) ulega nałogom,  

e) wykazuje zachowania agresywne.  

6) Ocenę NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który:  

a) dewastuje mienie zespołu,  

b) opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (powyżej dziesięciu godzin w półroczu),  

c) wywiera negatywny wpływ na rówieśników (demoralizuje),  

d) stosuje przemoc fizyczną, psychiczną,  

e) jest arogancki, niekulturalny w stosunku do innych osób. Nieobecność ucznia, która nie 

została usprawiedliwiona nie daje możliwości uzyskania oceny wyższej niż poprawna.  

2e. Uczeń, który dopuszcza się kradzieży i rozboju otrzymuje ocenę zachowania naganną, a 

jego postępowanie zgłaszane jest na policję.  

2f. O zachowaniu ucznia powiadamiamy rodziców w formie pisemnej (dzienniczki, listy 

wychowawców, nauczycieli, notatka podczas kontaktu indywidualnego.  

3. W klasach I-III Szkoły Podstawowej ocena klasyfikacyjna oraz zachowania są ocenami 

opisowymi.  

4. W klasach I-III Szkoły Podstawowej bieżące oceny przyjmują formę ustalonych przez 

nauczycieli symboli graficznych, do momentu poznania przez uczniów liter, a następnie 

oznaczeń literowych ABCDE.  

5. Nauczyciele uczący w klasach I-III Szkoły Podstawowej prowadzą dziennik lekcyjny, w 

którym odnotowują na bieżąco osiągnięcia edukacyjne ucznia stosując oznaczenia literowe:  

1) „A” oznacza, że wiadomości ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć 

edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są 

oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność ich uzyskania; 

2) „B” oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych 

w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych, a swoje umiejętności potrafi 

zastosować w różnych sytuacjach; 

3) „C” oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności 

przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale 

nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowywaniu kolejnych treści kształcenia; 

4) „D” oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i 

umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może 

oznaczać jego problemy przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w 

ramach danych zajęć edukacyjnych;  

5) „E” oznacza, że opanowane przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidziane w 

realizowanych przez nauczyciela treściach programowych są tak niewielkie, że 

uniemożliwiają dalsze przyswojenie materiału nauczania; większość zadań indywidualnych 

uczeń wykonuje przy pomocy nauczyciela.  

6. W klasach pierwszych szkoły podstawowej na początku roku szkolnego stosuje się 

miesięczny okres „ochronny” (niestawianie „E” litery).  
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7. Obowiązująca w Szkole skala ocen podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty 

w Szkole.  

8. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:  

1) prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu, 

(lub dużą część działu);  

2) kartkówki; 

3) prace domowe; 

4) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji; 

5) sprawdziany;  

6) wypowiedzi ustne; 

7) prace w zespole; 

8) testy sprawnościowe; 

9) prace plastyczne i techniczne; 

10) działalność muzyczna.  

9. W pracy pisemnej ocenie podlega:  

1) zrozumienie tematu; 

2) znajomość opisywanych zagadnień;  

3) sposób prezentacji; 

4) konstrukcja pracy i jej forma graficzna.  

10. Ilość prac pisemnych przewidzianych w półroczu jest zależna od specyfiki przedmiotu; 

ustala ją i podaje każdy z nauczycieli.  

11. Wypowiedzi ustne to: udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójna odpowiedź na 

pytanie nauczyciela. W wypowiedzi ustnej ocenie podlega:  

1) znajomość zagadnienia; 

2) samodzielność wypowiedzi; 

3) kultura języka;  

4) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.  

12. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie 

podlegają umiejętności:  

1) planowanie i organizacja pracy grupowej;  

2) efektywne współdziałanie; 

3) wywiązywanie się z powierzonych ról; 

4) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.  

13. W tygodniu mogą się odbyć najwyżej dwa sprawdziany, przy czym nie więcej niż jeden 

dziennie, zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel 

ma prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej formy odpowiedzi i może jej nie zapowiadać. 

Kartkówki sprawdzają wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji.  

14. Termin zwrotu ocenionych testów i kartkówek nie może być dłuższy niż jeden tydzień, 

prac klasowych – dwa tygodnie.  

15. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagań, jakim 

będzie musiał sprostać.  

16. Rodzice są powiadamiani o osiągnięciach dziecka w czasie spotkań z wychowawcą (2 

razy w półroczu) i podczas konsultacji z nauczycielami przedmiotu (raz w miesiącu).  
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17. W ocenianiu bieżącym ustala się następujące progi procentowe przy ustalaniu 

poszczególnych ocen ze sprawdzianów.  

1) ocena celujący powyżej 95% możliwych do uzyskania punktów; 

2) ocena bardzo dobry od 90% możliwych do uzyskania punktów;  

3) ocena dobry od 70% możliwych do uzyskania punktów;  

4) ocena dostateczny od 50% możliwych do uzyskania punktów; 

5) ocena dopuszczający od 40% możliwych do uzyskania punktów; 

6) ocena niedostateczny poniżej 40% możliwych do uzyskania punktów.  

18. Wprowadza się wagi ocen bieżących wg poniższych zapisów:  

1) waga 1 – bieżące zadanie domowe, aktywność, praca w grupie, prowadzenie zeszytu 

ćwiczeń, praca z mapą;  

2) waga 2 – długoterminowe zadanie domowe, odpowiedź ustna, kartkówka, recytacja, 

dyktando, prezentacja multimedialna, wykonana pomoc dydaktyczna (model, plansza, plakat, 

…);  

3) waga 3 – sprawdzian, próbny egzamin gimnazjalny, testy diagnozujące na koniec roku, 

sprawdziany z lektury, osiągnięcia w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, powiatowych 

i wojewódzkich;  

4) nauczyciel może wprowadzić dodatkowe kategorie ocen, nadając im wagę 1 lub 2.  

5) ostateczną decyzję w sprawie wagi oceny bieżącej podejmuje wystawiający ją nauczyciel.  

19. Ustala się, zapis ocen w przypadku poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu:  

1) jeżeli uczeń poprawi sprawdzian na ocenę wyższą, to waga oceny niedostatecznej zostaje 

zamieniona na wagę 1, a ocena pozytywna uzyskuje wagę 3;  

2) jeżeli uczeń nie poprawi oceny niedostatecznej, to wpisuje się drugi stopień niedostateczny 

z tym, że duga ocena niedostateczna ma status „nie licz do średniej”;  

3) jeżeli uczeń nie poprawi oceny niedostatecznej, to ta ocena pozostaje z wagą 3.  

  

§ 25a.  

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  

  

1. Każdy uczeń ma prawo poprawienia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

2. Nie ulegają zmianie kryteria oceniania.  

3. Do 3 dni od uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej uczeń 

lub jego rodzice zwracają się z pisemną prośbą do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie 

przewidywanej oceny.  

4. Nauczyciel następnego roboczego dnia od otrzymania wniosku ustala:  

1) formy poprawy przewidywanej wcześniej oceny klasyfikacyjnej; 

2) termin poprawy; 

3) powiadamia ucznia, rodziców.  

5. Ustalona ocena nie może być niższa od przewidywanej.  

6. Ustaloną ocenę wpisuje się do dziennika lekcyjnego na 3 dni przed klasyfikacyjnym 

rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej.  
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7. Dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do końca roku 

szkolnego to jest do 31 sierpnia.  

8. Na 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

ustalają i wpisują oceny roczne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

ocenę zachowania do dziennika lekcyjnego.  

  

§ 25b.  

Projekt edukacyjny  

 

1. Uczniowie dotychczasowego Gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.  

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.  

3. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.  

4. Projekty uczniowskie realizowane są na dowolnym etapie cyklu edukacyjnego do 15 maja 

każdego roku szkolnego.  

5. Na początku każdego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez 

wychowawcę oddziału o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.  

6. Informacje o projekcie i jego zasadach rodzice mogą również uzyskać w formie krótkiej 

ulotki informacyjnej.  

7. Liczba nauczycieli, którzy będą potrzebni do sprawowania opieki nad projektami 

uczniowskimi, zależy od liczby uczniów, którzy w danym roku będą realizować projekty oraz 

liczby zespołów, które poszczególni nauczyciele obejmą swoją opieką.  

8. Projekt edukacyjny realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela obejmuje 

następujące działania:  

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;  

2) określenie celów projektu edukacyjnego;  

3) zaplanowanie etapów jego realizacji;  

4) wykonanie zaplanowanych działań;  

5) monitorowanie realizacji projektów przez nauczyciela prowadzącego projekt;  

6) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.  

9. Nauczyciel - opiekun projektu przekazuje wychowawcy oddziału klasy pisemną 

informację o stopniu zaangażowania uczniów w projekt edukacyjny, nie później niż na dwa 

tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i roczną.  

10. Wychowawca oddziału klasy jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby każdy uczeń w 

trakcie nauki w gimnazjum uczestniczył w realizacji co najmniej jednego projektu 

edukacyjnego.  

11. Zaangażowanie ucznia w realizacji projektu ma wpływ na ustalanie przez wychowawcę 

oddziału oceny zachowania zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Gimnazjum.  

12. Ocena udziału w każdym projekcie może być także wyrażoną oceną szkolną z jednego 

lub kilku przedmiotów.  

13. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Jeżeli uczeń realizował więcej 

niż jeden projekt edukacyjny, podejmuje decyzję który zostanie wpisany na świadectwie.  
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14. Do 15 października danego roku szkolnego każdy nauczyciel proponuje co najmniej dwa 

tematy projektów edukacyjnych.  

15. Tematy projektów edukacyjnych mogą dotyczyć wybranych treści nauczania określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.  

16. Sugestie dotyczące tematów projektów edukacyjnych mogą pochodzić również od 

uczniów, ze strony rodziców, lub innych przedstawicieli środowiska lokalnego. Wpisu tematu 

dokonuje ta osoba, która taką informację uzyskała.  

17. Uczniowie:  

1) najpóźniej do końca I półrocza w danym roku szkolnym podejmą decyzję o realizacji 

projektu;  

2) wybierają tematy spośród przedstawionych przez wychowawcę oddziału klasy, 

umieszczonych na tablicy informacyjnej oraz konsultują wybór z opiekunem projektu;  

3) ustalają skład zespołu projektowego liczącego od 4 do 25 osób;   

4) w uzasadnionych przypadkach mogą zmienić temat projektu edukacyjnego.  

Zmieniony temat jest ostateczny.  

18. Wychowawca oddziału:  

1) przedstawia uczniom tematy projektów i pomaga w wyborze;  

2) zbiera i gromadzi informacje o realizacji projektów w oddziale klasy;  

3) przydziela do grupy projektowej ucznia oddziału klasy III, który dotychczas nie realizował 

żadnego projektu (w uzgodnieniu z opiekunem danego projektu) do końca I półrocza oddziału 

klasy III.  

19. Opiekunem nie musi być nauczyciel uczący danym oddziale klasy. Uczniowie realizujący 

projekt edukacyjny mogą również konsultować się, w miarę potrzeb i możliwości, z 

nauczycielami innych przedmiotów, a w szczególności z nauczycielem bibliotekarzem, 

informatykiem, psychologiem i pedagogiem szkolnym.  

20. Publiczna prezentacja zrealizowanych przez uczniów projektów odbywa się w każdym 

roku szkolnym:  

1) nie później niż do 5 czerwca danego roku szkolnego;  

2) w innym niż powyższym termin, po uzgodnieniu tego terminu z dyrektorem szkoły.  

21. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w 

realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji 

projektu edukacyjnego.  

22. W przypadkach, o których mowa u ust. 21 na świadectwie ukończenia gimnazjum 

miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu 

edukacyjnego wpisuję się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

  

§ 26  

  

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

1a. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (bez kartkówek) nauczyciel ma 

obowiązek przechowywać cały rok szkolny. Nauczyciel powinien uzasadnić ustaloną ocenę.  

1b. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:  
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1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny 

zachowania – do kryteriów ocen zachowania;  

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

dodatkowej pracy ze strony ucznia;  

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć;  

1c. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację 

dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą 

oceniania ucznia.  

1d. Udostępnianie dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia odbywa się na zasadach 

ustalonych przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne zgodnie z 

obowiązującym prawem.  

2. Na 16 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej uczeń i jego 

rodzice informowani są o przewidywanych dla niego ocenach z tym, że:  

1) uczniowie informowani są przez danego nauczyciela ustnie, podczas zajęć, o każdej 

uzyskanej ocenie klasyfikacyjnej (nie tylko niedostatecznej);  

2) rodzice informowani są w formie pisemnej (w dzienniczku ucznia lub na osobnej karcie 

ocen) na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, za 

pośrednictwem wychowawcy, potwierdzając podpisem przyjęcie do wiadomości.  

3. Na 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej uczeń i jego 

rodzice informowani są przez wychowawców o przewidywanych rocznych ocenach 

niedostatecznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i zachowania. 

Rodzice informowani są w formie pisemnej (listem poleconym) lub potwierdzają uzyskaną 

informację własnoręcznym podpisem w dzienniku lekcyjnym.  

4. W razie potrzeby wychowawca z inicjatywy własnej albo na żądanie ucznia lub jego 

rodziców informuje o warunkach dopuszczalności przystąpienia do egzaminu 

klasyfikacyjnego.  

5. Jeżeli, po wystawieniu rocznych ocen zachowania, uczeń w rażący sposób naruszy 

regulamin szkoły, to jego ocena może uleć zmianie. Zmiany dokonuje się i zatwierdza na 

specjalnie zwołanym zebraniu rady pedagogicznej. Rodzice informowani są o zmienionej 

ocenie telefonicznie przez wychowawcę lub dyrektora.  

  

§ 27  

(uchylono)  

  

§ 27a.  

Egzamin klasyfikacyjny  

 

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

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

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja.  
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2. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu 

nieklasyfikowaniem.  

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.  

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.  

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: realizujący, na podstawie odrębnych 

przepisów, indywidualny program lub tok nauki; spełniający obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą.  

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia 

techniczne, techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny zachowania.  

7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęcia techniczne, technika, informatyka, 

zajęcia komputerowe i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych.  

8. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie 

pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

10. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami.  

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

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

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;    

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą 

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

której wchodzą:  

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji;  

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin.  

13. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia.  

14. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub 

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

może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.  

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności:  

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;   

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;  

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin klasyfikacyjny;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne;  
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6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

16. 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.  

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo 

„nieklasyfikowana”.  

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 

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

egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).  

19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego.  

  

§ 28  

(uchylono) 

  

§ 28a.  

Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych  

 

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

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu 

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

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

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

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor powołuję komisję, która: 

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

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  

z danych zajęć edukacyjnych; 

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

klasyfikacyjną zachowania. 

3. (uchylony) 

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

klasyfikacyjnej zachowania winno odbyć się:  

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

kończących szkołę podstawową;  

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

promocyjne.  

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

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

zastrzeżeń.  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
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7. W skład komisji, wchodzą:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:   

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora- jako przewodniczący 

komisji,  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

c) nauczyciel 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 wyznaczony przez dyrektora- jako przewodniczący 

komisji,  

b) wychowawca oddziału,  

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 

oddziale,  

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,  

e) przedstawiciel rady rodziców,  

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole,  

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole.  

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

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

Dyrektor szkoły powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

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

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

9. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków 

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

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) skład komisji,  

b) termin sprawdzianu,  

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

d) imię i nazwisko ucznia,  

e) zadania sprawdzające,  

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

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

ucznia;  

 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

a) skład komisji,  

b) termin posiedzenia komisji,  

c) imię i nazwisko ucznia,  

d) wynik głosowania,  

e) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia.  

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

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
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12. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu 

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

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna. 

  

§ 29  

(uchylono) 

 

§ 29a.  

Egzamin poprawkowy 

  

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

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć 

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

2. (uchylony).  

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, techniki, zajęć 

technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych  

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich.  

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

komisji wchodzą:  

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

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

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

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

innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności:  

1) skład komisji;  

2) termin egzaminu poprawkowego;  

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin poprawkowy;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

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

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

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

przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września.  
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10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału 

klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy.  

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

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

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć z 

języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod 

warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.  

12. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna.  

  

§ 29b.  

 (uchylony) 

 

§ 29c.  

Promowanie  

  

1. Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału 

klasy programowo wyższej.  

2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na 

wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna 

możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I- III. Decyzja 

rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku 

szkolnym lub stanem zdrowia ucznia.  

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I- II do oddziału klasy programowo wyższej 

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

w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch 

klas.  

4. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy 

następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  

5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność umysłową w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.  

6. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 

75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje 

promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  
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8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej 

ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  

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

ocenie zachowania. 

10. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału 

klasy.  

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

szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę 

(„religia/etyka —————), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.  

12. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się 

obie oceny uzyskane z tych zajęć. 

13. Uczeń kończy Szkołę Podstawową, jeżeli:  

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka 

regionalnego pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjnego;  

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

14. Uczeń kończy dotychczasowe Gimnazjum, jeżeli:  

1) w wyniku klasyfikacji końcowej, otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka 

regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;  

2) przystąpił odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego w oddziale klasy III.  

15. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 

4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

16. (uchylony) 

17. (uchylony) 

18. (uchylony) 
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Dział II  

ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ  

  

Rozdział 1  

Zagadnienia podstawowe  

§ 30  

 

1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nad Szkołą 

nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego 

oraz nadzoru nad działalnością Szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, 

określają odrębne przepisy.  

2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Szkoły wyłącznie w 

zakresie i na zasadach określonych w ustawie.  

3. Kurator oświaty, w imieniu wojewody wykonuje zadania i kompetencje w zakresie 

oświaty określone w Ustawie Prawo oświatowe i przepisach odrębnych w zakresie 

województwa, a w szczególności:  

1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami;  

2) wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w Ustawie;  

3) realizuje politykę oświatową państwa, a także współdziała z organami jednostek 

samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej 

polityki oświatowej, zgodnych z polityka oświatowa państwa;  

4) opiniuje arkusze organizacji szkół i placówek w zakresie ich zgodności z przepisami;  

5) opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia 

nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie wojewody;  

6) organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne formy współzawodnictwa i 

prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa;  

7) współdziała z Okręgową Komisją Egzaminacyjną;  

8) bada potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia oraz inicjuje i koordynuje działania 

związane z doskonaleniem nauczycieli, współdziałając z organami prowadzącymi szkoły, a 

także może podejmować działania wspomagające materialne i organizacyjne doskonalenie 

nauczycieli, w szczególności promować nowatorstwo dydaktyczno – wychowawcze;  

9) wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów w szkołach;  

10) współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania i 

rozwoju bazy materialnej szkół;  

11) współdziała z właściwymi organami i organizacjami i innymi podmiotami w sprawach 

dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym przeciwdziałaniu zjawiskom 

patologii społecznej, a także może wspomagać działania tych podmiotów;  

12) koordynuje, wspomaga i nadzoruje organizacje wypoczynku dzieci i młodzieży na 

obszarze województwa w okresie ferii letnich i zimowych. 

4. Organ prowadzący szkołę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw 

finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.  

5. Nadzorowi temu podlega przede wszystkim:  
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1) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz 

pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania 

mieniem;  

2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

pracowników i uczniów;  

3) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły;  

4) organ prowadzący szkołę, a w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczej 

i opiekuńczej również organ sprawujący nadzór pedagogiczny, mogą ingerować w działalność 

szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie – Prawo oświatowe. 

  

§ 31  

 

Szkołą kieruje Dyrektor.  

  

§ 32  

 

Kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących 

kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna. Zasady jej funkcjonowania określa 

odrębny regulamin.  

  

§ 33  

 

W Szkole działają organy Samorządu Uczniowskiego oraz Rada Rodziców. Zasady ich 

funkcjonowania określają odrębne regulaminy.   

 

§ 34  

  

1. Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach 

planowanej i prowadzonej działalności.  

2. Celem stworzenia warunków do współdziałania, o którym mowa ust. 1, Dyrektor nie 

rzadziej niż 2 razy w roku, organizuje spotkania z przewodniczącymi Rady Rodziców i 

Samorządu Uczniowskiego. Radę Pedagogiczną reprezentuje specjalnie do tego wyznaczony 

przez Radę nauczyciel.  

3. Ustala się następujące zasady współdziałania organów szkoły:  

1) Każdy organ szkoły planuje swą działalność na dany rok szkolny. Plany działania powinny 

być uchwalone do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły 

w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły; 

2) Każdy organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się 

do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując swą opinię lub stanowisko w 

danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego; 

3) Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne spotkania przedstawicieli 

innych organów w celu wymiany informacji i poglądów; 
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4) Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących 

podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów uchwał 

gromadzonych pod nadzorem dyrektora szkoły w zbiorze pt. Uchwały Organów Szkoły.  

   

§ 35  

  

1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Rodziców i organu kolegialnego 

Samorządu Uczniowskiego, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa – wyznaczając 

termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.  

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny nad Szkołą. 

3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, uchwała traci moc w 

zakresie objętym ingerencją Dyrektora.  

  

§ 36  

  

Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa art. 71 

ustawy – Prawo oświatowe.  

 

§ 37  

  

1. O prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Szkole organami, 

każdy z organów może zwrócić się do Dyrektora Szkoły.  

2. Spory kompetencyjne między organami szkoły rozstrzyga komisja statutowa, w skład 

której wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu. Organy kolegialne wybierają swego 

przedstawiciela do komisji, dyrektor szkoły jako organ o charakterze jednoosobowym 

wyznacza swego przedstawiciela - dowolnego nauczyciela. Komisja jest powoływana raz na 

trzy lata. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego na daną kadencję. Komisja 

statutowa wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością 

głosów, przy obecności wszystkich jej członków. Rozstrzygnięcia jej są ostateczne. Sprawy 

pod obrady komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu, którego 

kompetencje naruszono. Organ, którego winę komisja ustaliła, musi naprawić skutki swego 

działania w ciągu trzech miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia przez komisję. Rozstrzygniecie 

komisji statutowej podawane jest do ogólnej wiadomości w szkole.  

3. W przypadku, gdy organem pozostającym w sporze jest Dyrektor, rozstrzygnięcie kwestii 

spornych pozostaje w gestii Organu Prowadzącego Szkołę.  

  

§ 38  

  

Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań 

uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:  

1) odpowiedzialności dyscyplinarnej; 

2) odpowiedzialności porządkowej;  

3) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.  
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Rozdział 2  

Dyrektor Szkoły  

§ 39  

  

1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę.  

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.  

  

§ 40  

  

1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy 

Szkoły.  

2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły.  

  

§ 41  

  

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:  

1) w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością dydaktyczno- wychowawczą 

Szkoły:  

a) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji 

uczniów,  

b) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły, przenoszenia ich do 

innych klas lub oddziałów,  

c) występowanie do Kuratora z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,  

d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,  

e) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami 

rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,  

f) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka; 

2) w zakresie spraw organizacyjnych:  

a) przygotowywanie projektów planów pracy Szkoły,  

b) opracowanie arkusza organizacji Szkoły,  

c) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych; 

3) w zakresie spraw finansowych:  

a) opracowywanie planu finansowego Szkoły,  

b) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,  

c) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi 

w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół,  

4) w zakresie spraw administracyjno- gospodarczych oraz biurowych:  

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły,  

b) organizowanie wyposażenia Szkoły w środki edukacyjne i sprzęt szkolny,  

c) organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły,  

d) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz 

prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,  
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e) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno- 

remontowych,  

f) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego;  

5) w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:  

a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,  

b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole 

porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły,  

c) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej 

samoobrony;  

6) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty oraz gimnazjalnego 

przeprowadzonego w szkole;  

6a) odpowiada za organizację zajęć dodatkowych za zgodą organu prowadzącego szkołę i po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców; 

7) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia;  

8) w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest 

obowiązany powiadomić:  

a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,  

b) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji;  

9) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza 

lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej;  

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia 

imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki. 

 

§ 42  

  

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

i pracowników nie będących nauczycielami.  

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności:  

1) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły; 

2) decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Szkoły;  

3) decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i 

innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;  

4) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Szkoły, 

zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków; 

5) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym 

odrębnymi przepisami, a w szczególności:  

a) zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Szkoły,  

b) ustala:  
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- zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia  

- procentowego podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego,  

- regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników Szkoły,  

- regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,  

c) ustala plan urlopów pracowników Szkoły nie będących nauczycielami;  

6) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem; 

7) może tworzyć, za zgodą organu prowadzącego szkołę, dodatkowe stanowiska 

wicedyrektorów i lub inne stanowiska kierownicze; 

8) tworzy, za zgodą organu prowadzącego szkołę, stanowisko wicedyrektora w szkole, która 

liczy co najmniej 12 oddziałów.  

  

§ 43  

  

Dyrektor jest przedstawicielem Szkoły na zewnątrz oraz – w sprawach wynikających z 

ustawy – organem prowadzącym postępowanie administracyjne w rozumieniu Kodeksu 

postępowania administracyjnego.  

  

§ 44  

  

1. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.  

2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia 

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.  

  

§ 45  

  

1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami 

i organami Samorządu Uczniowskiego.  

2. Dyrektor – poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych 

z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w szczególności:  

1) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o 

działalności Szkoły; 

2) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy Szkoły;  

3) udziela Radzie Rodziców informacji o działalności edukacyjnej Szkoły dwa razy w roku.  

  

Rozdział 3  

Rada Pedagogiczna  

§ 46  

  

W Szkole działa Rada Pedagogiczna.  

  

§ 47  
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1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.  

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać także udział inne 

osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.  

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.  

4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności uchwalony 

przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:  

1) sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady 

Pedagogicznej; 

2) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej; 

3) kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej; 

4) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących 

członkami tego organu Szkoły.  

5. Pozostałe regulacje dotyczące działania Rady Pedagogicznej zawarte są w Regulaminie RP.  

 

§ 48 

 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:  

1) uchwalanie projektu zmian w Statucie Szkoły i przedstawia go Radzie Rodziców, 

opiniowanie Programu Rozwoju Szkoły, Programu Profilaktyki, zatwierdzanie planów pracy 

szkoły; 

2) (uchylono);  

3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

4) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole po 

zaopiniowaniu przez Radę Rodziców; 

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły; 

6) uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności; 

7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia 

pracy szkoły.  

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący 

Szkołę; 

2) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi; 

3) organizację pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych;  

4) projekt planu finansowego Szkoły składany przez Dyrektora; 

5) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

6) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych;  

7) podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje. 

3. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej 

sprawie.  

4. Rada Pedagogiczna ponadto:  
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1) może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w Szkole; 

2) deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach. 

5. Rada Pedagogiczna wykonuje także zadania rady szkoły – do czasu jej utworzenia w 

Szkole, sformułowane w przepisach prawa szkolnego, a w szczególności:  

1) uchwala i nowelizuje Statut; 

2) występuje z odwołaniem od decyzji Kuratora w sprawie uchylenia Statutu albo niektórych 

jego postanowień.  

6. Przyjmuje się następującą procedurę wyłonienia kandydatów do komisji konkursowej na 

konkurs dyrektora szkoły:  

1) Podanie kandydatur – 4;  

2) Tajne głosowanie – wyłonienie 2 kandydatów;  

3) W przypadku uzyskania przez dwie osoby takiej samej liczby głosów - wybór na drodze 

powtórnego tajnego głosowania rozstrzyga się między nimi;  

4) Powołanie komisji skrutacyjnej – zliczenie głosów;  

5) Podanie nazwisk nauczycieli wchodzących w skład komisji.  

7. Pozostałe regulacje dotyczące działania Rady Pedagogicznej są zawarte w Regulaminie RP.  

  

Rozdział 4  

Rada Rodziców  

§ 49  

 

1. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.  

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Szkoły.  

3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe 

zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach określa Regulamin 

działalności Rady Rodziców.  

4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być 

sprzeczny ze Statutem.  

5. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale 

współpracuje z Radą Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.  

  

§ 50  

 

1. Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje:  

1) w sprawie zasad tworzenia Rady Rodziców – Dyrektor; 

2) w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji zasad tworzenia Rady Rodziców – 

właściwy organ Rady Rodziców.  

2. Zwołanie Zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu, 

miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia, w sposób 

zwyczajowo przyjęty w Szkole. W razie, gdy Zgromadzenie zwołuje organ Rady Rodziców, 

odrębnie zawiadamia o tym Dyrektora.  

3. Drugi termin Zgromadzenia ogółu rodziców może zostać wyznaczony w tym samym dniu 

na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.  
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 § 51  

 

1. Zgromadzenie ogółu rodziców prowadzi organ zwołujący.  

2. Z głosem doradczym w Zgromadzeniu ogółu rodziców mogą wziąć udział:  

1) Dyrektor;  

2) osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Rodziców; 

3) osoby dopuszczone do udziału przez Zgromadzenie.  

3. Obrady Zgromadzenia ogółu rodziców są utrwalane w formie protokołu, zawierającego co 

najmniej:  

1) termin i miejsce Zgromadzenia; 

2) stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocności w 

pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce;  

3) listę rodziców uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników 

Zgromadzenia; 

4) przyjęty porządek obrad; 

5) treść podjętych uchwał; 

6) podpisy prowadzącego i protokolanta.  

 

§ 52  

 

1. Uchwały Zgromadzenia ogółu rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w 

głosowaniu jawnym (przez podniesienie ręki), w obecności co najmniej (quorum):  

1) połowy rodziców – w pierwszym terminie Zgromadzenia;  

2) połowy z obecnych rodziców – w drugim terminie Zgromadzenia.  

2. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa o co najmniej 

jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Głosy „wstrzymujące się” są pomijane.  

3. Jeżeli ogół rodziców stanowi liczbę nieparzystą quorum, o jakim mowa w ust.1 pkt 1, 

oznacza udział rodziców w Zgromadzeniu w liczbie minimum równej pierwszej liczbie 

całkowitej po ½ ogółu rodziców.  

  

§ 53  

 

1. Rada Rodziców może występować do innych organów Szkoły z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły, a w szczególności w sprawie utworzenia Rady 

Szkoły.  

2. Rada Rodziców uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program 

wychowawczo-profilaktyczny obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz dostosowany 

do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie 

treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowanego do uczniów, nauczycieli i 

rodziców. 

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

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo-profilaktycznego, 

program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 
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pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.  

  

§ 54  

 

1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych 

źródeł np. wpłaty sponsorów, organizowanie imprez dochodowych i ich przeznaczanie na 

wspieranie statutowej działalności Szkoły (Fundusz Rady Rodziców).  

2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Rodziców. 

3. W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu.  

  

Rozdział 5  

Samorząd Uczniowski  

§ 55  

 

Wszyscy uczniowie Szkoły, z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski.  

 

§ 56  

 

1. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły.  

2. Organami Samorządu Uczniowskiego są:  

1) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego; 

2) Zastępca; 

3) Skarbnik.  

3. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec 

organów Szkoły.  

  

§ 57  

 

1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin SU, 

uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

2. Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz 

wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu 

Uczniowskiego.  

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.  

  

§ 58  

 

1. Zgromadzenie ogółu uczniów zwołuje właściwy organ Samorządu Uczniowskiego.  

2. Zwołanie Zgromadzenia ogółu uczniów polega na zawiadomieniu uczniów o celu, miejscu 

oraz pierwszym i ewentualnie drugim terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty 

przez Szkołę.  

3. Drugi termin Zgromadzenia ogółu uczniów może zostać wyznaczony w tym samym dniu 

na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.  
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4. Zgromadzenie ogółu uczniów prowadzi organ zwołujący.  

5. Obrady Zgromadzenia ogółu uczniów są utrwalane w formie protokołu, zawierającego co 

najmniej:  

1) termin i miejsce Zgromadzenia; 

2) stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocności w 

pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce; 

3) listę uczniów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników 

Zgromadzenia; 

4) przyjęty porządek obrad; 

5) treść podjętych uchwał; 

6) podpisy prowadzącego i protokolanta.  

6. Uchwały Zgromadzenia ogółu uczniów w sprawie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego 

podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, przy udziale w 

głosowaniu co najmniej (quorum):  

1) połowy uczniów – w pierwszym terminie Zgromadzenia; 

2) połowy obecnych uczniów – w drugim terminie Zgromadzenia.  

7. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, którą przewyższa o co najmniej 

jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Głosy „wstrzymujące się” są pomijane.  

8. Jeżeli ogół uczniów stanowi liczbę nieparzystą, quorum o jakim mowa w ust. 6 pkt 1, 

oznacza liczbę minimum równą pierwszej liczbie całkowitej po ½ ogółu uczniów.  

9. Głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, składająca się z osób 

wybranych w głosowaniu jawnym spośród uczestników Zgromadzenia uprawnionych do 

głosowania; członkowie komisji powołują spośród siebie przewodniczącego.  

  

§ 59  

 

Ogół uczniów może uchwalić lub znowelizować Regulamin Samorządu Uczniowskiego w 

drodze cząstkowych głosowań uczniów na zebraniach w poszczególnych oddziałach. Przepisy 

§ 58 stosuje się odpowiednio.  

  

§ 60  

 

Szczegółowe kompetencje i zasady organizowania Zgromadzenia ogółu uczniów oraz 

podejmowania uchwał przez ogół uczniów poza Zgromadzeniem, normuje Regulamin 

Samorządu Uczniowskiego.  

 

§ 61  

 

Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe 

warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego.  

  

§ 62  
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1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i 

opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych 

praw uczniów, jak:  

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

wymaganiami; 

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

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

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

Dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.  

2. Samorząd Uczniowski ponadto:  

1) może występować z wnioskiem w sprawie utworzenia Rady Szkoły; 

2) opiniuje program wychowawczy Szkoły; 

3) wyraża opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela.  

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

wolontariatu. 

4. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

 

Dział III 

ORGANIZACJA SZKOŁY  

 

Rozdział 1  

Planowanie działalności Szkoły  

§ 63  

 

1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok 

szkolny.  

2. W szkole zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim 

dniu września, a kończą w najbliższy piątek po 20 czerwca, jeśli pierwszy dzień września 

wypada w piątek lub sobotę zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w 

najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Drugie 

półrocze rozpoczyna się w następnym tygodniu po Radzie klasyfikacyjnej, a kończy się 31 

sierpnia.  

3. Zajęcia edukacyjne organizowane są w pięciu dniach tygodnia.  

4. Terminy rozpoczynania i kończenia ferii zimowych określają przepisy Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego, a 3 – dniowych rekolekcji adwentowych 

określają odrębne przepisy. 

 

§ 64  
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Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią, ustalane przez 

Dyrektora i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczna:  

1) szkolny plan nauczania; 

2) arkusz organizacji Szkoły; 

3) tygodniowy rozkład zajęć.  

 

§ 65 

 

Szkolny plan nauczania ustala się dla danego etapu edukacyjnego, z wyodrębnieniem każdego 

roku szkolnego oraz ze wskazaniem przeznaczenia godzin do dyspozycji Dyrektora, na 

podstawie ramowego planu nauczania, określanego w odrębnych przepisach.  

  

§ 66  

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji 

Szkoły opracowywany najpóźniej do dnia 21 kwietnia każdego roku, na podstawie szkolnego 

planu nauczania oraz z uwzględnieniem planu finansowego Szkoły.  

2. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę do dnia 29 maja danego 

roku.  

3. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności:  

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 

3) dla poszczególnych oddziałów: 

a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć 

prowadzonych w grupach, 

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, 

c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 

d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 

e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać 

w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych 

zajęć edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, 

f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły; 

4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 

5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z 

informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć 

prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli; 

6) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych; 

7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć 

rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć 

wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, 

psychologa, logopedę i innych nauczycieli; 
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8) liczbę godzin zajęć świetlicowych; 

9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej. 

 

§ 67  

 

Organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa 

tygodniowy rozkład zajęć, ustalany na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, 

przez Dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.  

  

§ 68  

 

Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.  

  

§ 68a.  

Dzienniki elektroniczne 

 

1. W Szkole Podstawowej i dotychczasowym Gimnazjum wprowadzono dzienniki 

elektroniczne.  

2. Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga:  

1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny;  

2) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób 

nieuprawnionych;  

3) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, 

uszkodzeniem lub utratą;  

4) rejestrowania historii zmian i ich autorów;  

5) umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego, w zakresie 

dotyczącym ich dzieci.  

3. System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych powinien 

umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w formie papierowej 

dzienników.  

4. W terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego, dane stanowiące dziennik 

elektroniczny zapisuje się na informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio na 

dzień zakończenia roku szkolnego oraz na dzień zakończenia półrocza;  

5. Za prowadzenie dziennika płaci zawsze jednostka z własnego budżetu, bowiem jest to 

opłata za obsługę działań administracyjnych jednostki. Dotyczy to zarówno dziennika 

elektronicznego jak też dziennika w formie papierowej.  

6. Jednostki nie pobierają od rodziców opłat za obsługę żadnego z działań administracyjnych 

jednostki, a zatem nie pobierają opłat:  

1) za prowadzenie dzienników;  

2) za kontaktowanie się rodziców przez Internet z jednostką, a w tym wszyscy rodzice 

otrzymują bezpłatnie login umożliwiający kontaktowanie się rodziców przez Internet z 

jednostką;  

3) przekazywanie danych o uczniu, a w tym informacji o jego obecnościach i jego ocenach.  
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7. Rodzice mają prawo do bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego w zakresie 

dotyczącym ich dziecka. Szkoła jest odpowiedzialna za to, aby rodzice mieli możliwość 

wglądu do wszystkich informacji zawartych w dzienniku elektronicznym, z każdego 

dostępnego im miejsca, o każdej porze i z nieograniczoną częstotliwością.  

8. Bezpłatny wgląd oznacza brak opłat za tę usługę na rzecz kogokolwiek, a w tym także na 

rzecz dostawcy oprogramowania, agencji ubezpieczeniowej, a także każdego innego 

podmiotu.  

 

Rozdział 2  

Podstawowe formy działalności edukacyjnej  

§ 69  

 

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie klasowo 

lekcyjnym.  

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.  

3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może ustalić inny czas trwania zajęć 

edukacyjnych, jednak nie dłuższy niż 60 minut i nie krótszy niż 30 minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.  

4. W klasach I-III czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, 

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.  

5. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne: 

dziesięciominutowe. W miarę możliwości organizuje się tzw. dużą przerwę obiadową - 

dwudziestominutową.  

  

§ 70  

 

1. Podstawowa jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział, który powinien liczyć nie więcej 

niż 26 uczniów w oddziałach klas IV-VIII Szkoły Podstawowej i oddziałach klas 

dotychczasowego Gimnazjum.  

2. Oddziały są dzielone na grupy:  

1) na zajęciach z języków obcych nowożytnych, zajęć komputerowych, informatyki i techniki 

zajęć technicznych, jeżeli oddział liczy powyżej 24 uczniów - w każdym przypadku; 

a) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych, informatyki w oddziałach 

liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub 

międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może 

przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej,  

b) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych w oddziałach 

liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub 

międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów, przy podziale na grupy uwzględnia się 

stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego; 

2) na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia 

ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, jeżeli oddział liczy powyżej 30 uczniów – w każdym 

przypadku (chemia, fizyka, zajęć technicznych, technika); 
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3) na zajęciach, o których mowa w pkt. 1 i 2, jeżeli oddział liczy mniej niż, odpowiednio, 24 

lub 30 uczniów – w miarę posiadanych przez Szkołę środków i za zgodą organu 

prowadzącego Szkołę.  

3. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII i I-III dotychczasowego gimnazjum, 

prowadzone są w grupach liczących do nie więcej niż 26 uczniów.  

1) Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupie liczącej nie więcej niż 26 

uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup oddziałowych, międzyoddziałowych lub 

międzyklasowych z tym, że jeżeli w skład tych grup wchodzą uczniowie oddziałów 

specjalnych liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio 

w oddziale integracyjnym lub specjalnym;  

2) Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być 

prowadzone łącznie lub oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.  

4. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III Szkoły Podstawowej są prowadzone w 

oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.  

5. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału 

klas I- III Szkoły Podstawowej, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli 

dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 4.  

6. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor 

szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 5, zwiększając liczbę uczniów w 

oddziale ponad liczbę określoną w ust. 4.  

7. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.  

8. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 6 i 7, w 

szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.  

9. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu 

edukacyjnego.  

10. (uchylony).   

 

§ 71  

  

1. Niektóre elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zwłaszcza w ramach kształcenia 

zintegrowanego, jeżeli jest to uzasadnione celami tych zajęć, a także zajęcia nadobowiązkowe 

(dodatkowe) mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym, w grupach 

oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i 

wyjazdów.  

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane lub współorganizowane w ramach 

posiadanych przez Szkołę środków finansowych.  

  

§ 72  

 

1. W miarę posiadanych środków Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne, w formie 

kół i zespołów zainteresowań.  

2. W razie większej liczby chętnych do udziału w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.  
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3. Listę dodatkowych zajęć edukacyjnych określa corocznie Dyrektor, po zaopiniowaniu 

projektu listy przez Radę Pedagogiczną, a także w uzgodnieniu z Radą Rodziców, jeśli 

prowadzenie zajęć ma być dofinansowane ze środków Funduszu Rady Rodziców.  

4. Koła zainteresowań mogą być prowadzone przez nauczycieli nieodpłatnie, na zasadach 

wolontariatu. Szczegółowe zasady przeprowadzania tych zajęć określa się na początku roku 

szkolnego, w wymiarze dostosowanym do potrzeb i możliwości szkoły. Wymiar zajęć 

konsultowany jest z zainteresowanymi nauczycielami.  

  

§ 73  

 

Na wniosek Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców lub rodziców, Szkoła może 

zorganizować dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, pod warunkiem finansowania tych zajęć ze 

środków rodziców. Przepis § 74 ust. 3 stosuje się odpowiednio.   

 

§ 73a 

Organizacja wolontariatu 

 

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

wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i 

metodycznym Dyrektora szkoły. 

2. Cele i sposoby działania: 

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, 

dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym; 

2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby 

innych; 

3) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska 

naturalnego; 

4) wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie 

ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy; 

5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

6) promocja idei wolontariatu w szkole. 

3. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć 

edukacyjnych może sprawować wolontariusz. 

4. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na 

zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły. 

5. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania 

odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania 

takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów. 

 

Rozdział 3  

Szczególne formy działalności edukacyjnej  

§ 74  

 

1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny.  
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2. Do oddziału wymienionego w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy § 71-73 z 

uwzględnieniem odrębnych przepisów i przepisów ustępów następnych.  

3. Oddział przedszkolny w szczególności:  

1) realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN; 

2) zapewnia opiekę, wychowanie i naukę dzieci pięcioletnich objętych obowiązkowym 

przygotowaniem przedszkolnym, jak również dzieciom młodszym; 

3) tworzy warunki umożliwiające osiągnięcie „gotowości szkolnej”; 

4) (uchylono);  

5) (uchylono).  

4. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci:  

1) sześcioletnie objęte obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym;  

2) pięcioletnie, które mogą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne; 

3) czteroletnie; 

4) trzyletnie. 

5. Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego mają dzieci z obwodu   

szkoły objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.  

  

Rozdział 4  

Godziny świetlicowe  

§ 75  

 

1. Pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą działalności szkoły są godziny 

świetlicowe. Regulamin realizowania godzin określają odrębne przepisy.  

2. Z godzin świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy swoich 

rodziców lub organizację dojazdu do Szkoły muszą dłużej przebywać w Szkole, a także inni 

uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy.  

3. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 

rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia 

rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz 

odrabianie lekcji.  

  

§ 76  

 

1. Do zadań wychowawcy świetlicy należy w szczególności:  

1) zapewnienie właściwej i bezpiecznej organizacji wolnego czasu przed i po lekcjach; 

2) rozwijanie różnorodnych umiejętności; 

3) kształtowanie właściwych postaw; 

4) pomoc w organizacji nauki własnej; 

5) tworzenie warunków do wypoczynku, relaksu.  

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 realizuje się poprzez zajęcia:  

1) rozwijające umiejętności manualne; 

2) ćwiczenie umiejętności samodzielnego czytania; 

3) wzbogacające posiadane wiadomości; 

4) kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat;  
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5) wyzwalające ekspresję twórczą; 

6) kształtujące ekspresję ruchową; 

7) zwiększające sprawność fizyczną; 

8) relaksujące i wyciszające.  

  

§ 77  

 

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

pozostawać więcej niż 25 uczniów. 

  

§ 78  

 

1. Świetlicą kieruje wychowawca świetlicy. 

2. Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się za zgodą z rocznym planem pracy Szkoły.  

  

Rozdział 5  

Biblioteka szkolna  

§ 79  

 

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

uczniów, zadań edukacyjnych Szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu 

wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości, wiedzy o regionie, ponadto 

biblioteka jest instytucją kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały 

biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych). 

2. W skład biblioteki wchodzi wypożyczalnia.  

3. Zadania biblioteki:  

1) udostępnianie książek i źródeł informacji uczniom, nauczycielom, innym pracownikom 

szkoły oraz rodzicom;  

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią komputerową; 

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i 

pogłębiania u uczniów nawyków czytania i uczenia się;  

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną.  

4. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele: 

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów; 

2) przygotowywanie ucznia do samodzielnego i roztropnego szukania dobrej książki; 

3) rozbudzanie pragnienia kontaktu z książką; 

4) zaspakajanie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno 

– wychowawczego szkoły; 

5) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji; 

6) wdrażanie do poszanowania książki; 

7) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym; 

8) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych; 

9) współdziała z nauczycielami; 
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10) rozwija życie kulturalne szkoły; 

11) wpieranie doskonalenia nauczycieli; 

12) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa; 

13) kształtowanie postawy szacunku dla języka polskiego; 

14) kultywowanie tradycji regionu, gminy, szkoły i biblioteki. 

5. Funkcje biblioteki szkolnej: 

1) dydaktyczna; 

2) wychowawcza; 

3) rekreacyjna; 

4) opiekuńcza; 

5) kulturalna. 

 

 § 80  

 

1. Z biblioteki mogą korzystać:  

1) uczniowie; 

2) nauczyciele i inni pracownicy Szkoły;  

3) rodzice.  

2. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi 

bibliotekami obejmują:  

1) z uczniami:  

a) rozwijanie kultury czytelniczej uczniów;  

b) przygotowanie ich do samokształcenia;  

c) indywidualne rozmowy z czytelnikami;  

2) z nauczycielami:  

a) indywidualne kontakty;  

b) sporządzenie zestawień statystycznych czytelnictwa uczniów dla nauczycieli;  

c) spotkania w ramach prac zespołów przedmiotowych;  

3) z rodzicami:  

a) przekazywanie informacji o pracy biblioteki za pośrednictwem wychowawców;  

b) pomoc rodziców w realizacji zadań bibliotecznych;  

c) indywidualne rozmowy z rodzicami, dotyczące wyborów czytelniczych ich dzieci;  

4) z bibliotekami:  

a) organizowanie wspólnych spotkań w celu wymiany doświadczeń;  

b) prowadzenie międzyszkolnych konkursów czytelniczych;  

c) spotkania, szkolenia. 

 

 § 81  

 

Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy:  

1) opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki; 

2) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego; 

3) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki 

dla uczniów przed i po lekcjach; 
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4) organizowanie konkursów czytelniczych; 

5) przedstawienie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych 

klas; 

6) współpraca z nauczycielami szkoły; 

7) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego; 

8) zakup i oprawa książek; 

9) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

10) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, prowadzenie konserwacji i selekcji zbiorów; 

11) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną m. in. poprzez: 

a) prowadzenie lekcji z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego, 

b) wspieranie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, dokształcania i doskonalenia, 

c) systematyczne tworzenie i aktualizacja warsztatu informacyjnego biblioteki 

d) wybór i gromadzenie wszelkich materiałów wspomagających prace nauczyciela, 

e) rozpoznawanie i zaspokajanie w ramach możliwości zgłaszanych potrzeb czytelniczych i 

informacyjnych, 

i) udzielanie porad, informacji bibliotecznych, doradztwo w sprawach czytelnictwa, promocja 

księgozbioru pozalekturowego i nowości wydawniczych i bibliotecznych; 

12) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i 

pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się m.in. poprzez: prowadzenie akcji 

promujących czytelnictwo, konkursów wewnętrznych dla uczniów z uwzględnieniem 

indywidualnych możliwości dziecka; 

13) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

m.in. poprzez: 

a) informowanie o wydarzeniach kulturalnych w regionie, 

b) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa przez organizowanie 

wystaw i pokazów, 

c) organizowanie konkursów czytelniczych, recytatorskich, literackich i plastycznych, 

d) aktywny udział w imprezach organizowanych przez placówki kulturalne powiatu; 

14) powiększanie zasobów bibliotecznych z uwzględnieniem środków finansowych szkoły; 

15) współdziałanie z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych; 

16) współuczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych szkoły. 

 

 § 82  

 

1. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu 

zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający w miarę możliwości dostęp do jej zbiorów 

podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.  

2. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez: 

1) właściwą obsadę personalną; 

2) w miarę możliwości odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową 

pracę; 

3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej; 

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki; 
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5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania 

zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do 

samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej; 

6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki; 

7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza. 

  

§ 83  

 

Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa odrębny regulamin.  

  

§ 83a 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

  

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom 

oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i 

nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.  

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega 

na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 

dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, 

konsultacji, warsztatów i szkoleń.  

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

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 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.  

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:  

1) Oddziału klas terapeutycznych:  

a) dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających 

dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych 

oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej,  
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b) nauczanie jest tu prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z 

uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form realizacji do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,  

c) oddziały klas terapeutycznych organizowane są z początkiem roku szkolnego w przypadku 

zaistnienia w szkole takiej potrzeby,  

d) liczba uczniów w oddziale klasy nie może przekroczyć 15 osób,  

e) objęcie ucznia nauką w oddziale klasy terapeutycznej wymaga opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej;  

2) zajęć rozwijających uzdolnienia:  

a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych,  

b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy,  

c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;  

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;  

a) mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu edukacyjnego,  

b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;  

4) zajęć specjalistycznych:  

a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi 

lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5,  

b) socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z 

dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników 

tych zajęć wynosi do 10;  

5) warsztatów;  

6) porad i konsultacji; 

7) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia oraz planowaniem kształcenia i kariery 

zawodowej w przypadku uczniów Gimnazjum.  

5. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia albo pełnoletniego ucznia.  

6. 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, w sposób przyjęty w szkole 

rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.  

7. 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.  

8. Nauka ucznia w oddziale klasy terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach 

dydaktyczno- wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu usunięcia 

opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania 

zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia nauką w oddziale klasy tego typu.  

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

minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych 

przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy 

zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć.  
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10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 

psychologicznopedagogicznej dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, 

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

11. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć  

12. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we 

współpracy z:  

1) rodzicami uczniów;  

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;  

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;  

4) innymi szkołami i placówkami;  

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

13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:  

1) ucznia;  

2) rodziców ucznia;  

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

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;  

5) pielęgniarki szkolnej;  

6) pomocy nauczyciela;  

7) Poradni;  

8) pracownika socjalnego;  

9) asystenta rodziny;  

10) kuratora sądowego.  

14. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, z planowaniem kształcenia i 

kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów Gimnazjum w 

podejmowaniu decyzji edukacyjnych, zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod 

pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści.  

15. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału.  

16. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia 

nauczycieli.  

17. Do zadań doradcy zawodowego w Gimnazjum 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; 

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.  

18. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole, dyrektor szkoły wyznacza 

nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę planującego i realizującego 

zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.  

 

§ 83aa. 

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom 

 

1. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy 

współudziale poradni: 

1) na wniosek rodziców kieruje na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów: 

a) z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, 

b) przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia, 

2) wypełnia zalecenia zawarte w opiniach psychologicznych i pedagogicznych; 

3) indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysleksją; 

4) na podstawie orzeczeń poradni dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki oraz na nauczanie indywidualne – w 

miarę posiadanych środków finansowych; 

5) nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów i pedagogów, 

uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych i reedukacyjnych 

organizowanych na terenie poradni. 

2. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych 

korzystając z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej: 

1) zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci, 

2) zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin, 

3) sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych, 

4) informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze. 

3. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem 

Szkoła nawiązuje współpracę z: 

1) inspektorem ds. nieletnich; 

2) kuratorem sądowym; 

3) Policyjną Izbą Dziecka; 

4) Pogotowiem Opiekuńczym; 

5) Schroniskami Młodzieżowymi, Szkolnymi Ośrodkami Wychowawczymi, Zakładami 

Poprawczymi; 

6)  innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji. 

 

§ 83b.  

Pomoc materialna  

  

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten 

cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.  
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2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, 

umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji 

materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.  

3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub 

motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe).  

4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak i 

motywacyjnym.  

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

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm, 

narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.  

6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:  

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 

nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;  

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym- zakup podręczników.  

Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli 

organ przyznający stypendium uzna, że udzielanie stypendium w formach, o których mowa w 

ust. 6 nie jest możliwe.  

7. Stypendium szkolne może być udzielone w kilku formach jednocześnie.  

8. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się 

o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.  

9. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 

miesięcy.  

10. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o 

charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 ustawy o 

systemie oświaty.  

11. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej 

sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego.  

12. Zasiłek, o którym mowa w ust. 12 może być przyznany w formie świadczenia 

pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie 

pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku.  

13. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90e. Ust. 3 Ustawy 

o systemie oświaty.  

14. Zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia 

zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.  

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

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym, w którym określa się w szczególności:  

1) Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, w zależności od sytuacji materialnej 

uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w ust. 5 niniejszego 

paragrafu;  
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2) Formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy;  

3) Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;  

4) Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.  

16. Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia 

postępowania w sprawie przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym.  

17. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką 

średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w 

którym przyznaje się to stypendium.  

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

wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym 

oraz zdobył co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym 

przyznaje się to stypendium.  

19. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom oddziału klas I- III Szkoły 

Podstawowej oraz uczniom oddziału klasy IV do ukończenia pierwszego okresu nauki.  

20. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom oddziału klas I- III Szkoły 

Podstawowej.  

21. Przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może 

ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki.  

22. Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 

i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa w ust.18.  

  

§ 83c.  

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami 

ćwiczeniowymi w szkole  

 

1. Uczniowie szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum mają prawo do 

bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych, przeznaczanych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla szkoły 

podstawowej i dotychczasowego gimnazjum.  

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

mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów 

edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom 

materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.  

3. (uchylony) 

4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika rodzice ucznia 

zobowiązani są do zwrotu kosztu ich zakupu lub kosztu podręcznika do zajęć z zakresu 

edukacji. 

5. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia 

ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:  
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1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych 

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

materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;  

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

podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości 

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

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

zdawczo- odbiorczy, do której uczeń został przyjęty. 

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

ministra odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej 

dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 

niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać dyrektorowi szkoły, która wystąpi z 

wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu prowadzącego szkołę, 

której zostały przekazane.  

7. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu 

używania.  
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Dział IV  

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY  

  

Rozdział 1  

Zagadnienia podstawowe  

§ 84  

 

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników: administracyjnych, i pracowników 

obsługi.  

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników obsługi określają odrębne przepisy.  

  

§ 85  

 

Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania 

określają odrębne przepisy.  

  

Rozdział 2  

Zakres zadań nauczycieli - przepisy ogólne  

§ 86  

 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także o szanowanie 

godności osobistej uczniów. Nauczyciel ma obowiązek konsekwentnie przestrzegać Statutu 

Szkoły ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków ucznia, prowadzić pracę 

wychowawczą w oparciu o zasady zawarte w Statucie i konsekwentne oddziaływanie 

wychowawcze.  

2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz 

sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.  

  

§ 87  

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

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

uczniów.  

2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:  

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo; 

2) zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez:  

a) realizację obowiązujących programów nauczania,  

b) stosowanie właściwych metod nauczania,  

c) systematyczne przygotowywanie się do zajęć,  

d) pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,  

e) właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności 

pedagogicznej; 
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3) dba o pomoce edukacyjne i sprzęt szkolny; 

4) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania; 

5) udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o 

rozpoznane potrzeby uczniów.  

  

§ 88  

  

1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.  

2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy zebrań Rady Pedagogicznej, na 

zasadach określonych w art. 43 ust. 3 ustawy.  

  

§ 89  

  

1. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także permanentne doskonalenie 

umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, 

w szczególności poprzez:  

1) pracę własną; 

2) udział w pracach zespołów nauczycielskich; 

3) korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.  

2. Nauczyciel odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego 

opiece w czasie wszelkich form działalności dydaktyczno-wychowawczej, przerw 

międzylekcyjnych, zajęć bibliotecznych w czasie oczekiwania uczniów na rozpoczęcie lekcji 

oraz po ich zakończeniu, w czasie różnorodnych imprez i wycieczek organizowanych przez 

szkołę. 

3. Nauczyciel zobowiązany jest: 

1) respektować prawa ucznia; 

2) natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów 

stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa; 

3) zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły oraz poprosić o 

podanie celu pobytu na terenie szkoły i zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły; 

4) niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona 

przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na 

terenie szkoły. 

 

§ 90  

 

Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli 

określają odrębne przepisy.  

  

§ 91  

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół oddziałowy, 

a nauczyciele danego przedmiotu edukacyjnego lub nauczyciele grupy przedmiotów 

pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy.  
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2. Pracą poszczególnych zespołów, o których mowa w ust. 1 kieruje powołany przez 

Dyrektora, przewodniczący zespołu.  

3. Zespół oddziałowy i przedmiotowy pracują według planu sporządzonego na dany rok 

szkolny, zgodnie z ustaleniami planu pracy Szkoły.  

4. Cele i zadania zespołu oddziałowego i przedmiotowego obejmują w szczególności:  

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla ustalenia szkolnego zestawu programów 

nauczania, uzgadniania sposobów realizacji tych programów nauczania, uzgadniania 

sposobów realizacji tych programów oraz korelowania treści nauczania;  

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania 

wyników nauczania; 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych; 

5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w Szkole lub proponowanych do realizacji 

w Szkole innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania; 

6) korelowanie treści programowych przedmiotów, porozumiewanie się co do wymagań 

programowych i organizacji kontroli i mierzenia osiągnięć uczniów; 

7) kierowanie uczniów do PPP, ustalanie indywidualnych programów; 

8) wnioskowanie do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej w sprawach pedagogicznych 

i opiekuńczych; 

9) wnioskowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie planu nauczania oddziału w trzyletnim 

cyklu kształcenia.  

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

6. W szkole mogą także działać inne zespoły wynikające z organizacji pracy w danym roku 

szkolnym bądź wynikające z konieczności wykonania określonych na dany rok zadań tzw.  

zespoły problemowo-zdaniowe powoływane w razie potrzeby przez Dyrektora Szkoły.  

  

§ 92  

 

Dla realizacji celów i zadań o charakterze interdyscyplinarnym Rada Pedagogiczna może 

utworzyć zespół problemowo-zadaniowy, określając szczegółowy zakres jego działania. 

Przepisy § 95 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.  

 

Rozdział 3  

Zakres zadań wychowawcy  

§ 93  

 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności:  

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego edukacji oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.  
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2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:  

1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia; 

2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami:  

a) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące 

zespół uczniowski,  

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

3) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Szkole zasadami oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów;  

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich 

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji 

uzdolnień albo z powodu napotykania trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest 

zapewnienie indywidualnej opieki; 

5) utrzymuje kontakt z rodzicami, w celu:  

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,  

b) współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach 

wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich 

działaniach,  

c) włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły; 

6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną 

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

i szczególnych uzdolnień uczniów.  

3. Organizację i formy udzielania na terenie Szkoły pomocy, o której mowa w ust. 2 pkt 6, 

określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej 

i pedagogicznej.  

  

§ 94  

 

1. Realizując zadania wymienione § 97 ust. 2 pkt. 5, wychowawca w szczególności 

organizuje spotkania z rodzicami uczniów, nie rzadziej niż 4 razy w roku szkolnym.  

2. O terminie spotkań, o których mowa w ust. 1 decyduje Dyrektor, na wniosek 

wychowawcy.  

3. Informację o spotkaniu przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty 

w Szkole, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem spotkania.  

4. W spotkaniach z rodzicami uczestniczą też nauczyciele nie będący wychowawcami.  

5. Na pierwszym spotkaniu z rodzicami wychowawca wydaje 5 druków usprawiedliwień i 5 

druków zwolnień z lekcji opatrzonych pieczątką szkoły. Każde następne druki wydawane 

będą na indywidualną prośbę rodziców do rąk własnych. Ponadto dopuszcza się 

przedstawianie przez uczniów zwolnień i usprawiedliwień podpisanych przez lekarza. 

Zwolnienia i usprawiedliwienia w innej formie nie będą przyjmowane. Zwolnienia 

i usprawiedliwienia przechowywane są przez wychowawcę w teczce wychowawcy klasy.  

  

§ 95  

 

1. Wychowawcy oddziałów tworzą zespół wychowawczy na trzech poziomach nauczania:  
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1) klasy I-III -  Szkoła Podstawowa;  

2) klasy IV-VIII - Szkoła Podstawowa;  

3) klasy I-III – dotychczasowe Gimnazjum.  

2. Pracą zespołu wychowawczego kieruje powołany przez Dyrektora, przewodniczący 

zespołu.  

3. Cele i zadania zespołu wychowawczego, ustalane na podstawie szkolnego programu 

wychowawczego, obejmują:  

1) tworzenie warunków do integracji grupy i aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły; 

2) organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami wymagającymi wszechstronnej 

pomocy; 

3) współpracę z nauczycielami i rodzicami oraz pracownikami szkoły w celu dokonywania 

odpowiedniej diagnozy i interwencji w sytuacji kryzysowej.  

  

Rozdział 4  

Zakres zadań pedagoga szkolnego  

§ 96  

 

1. Do zakresu działania pedagoga szkolnego należy w szczególności:  

1) rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych 

uczniów; 

2) udzielenie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego 

uczniom;  

3) prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów; 

4) kierowanie uczniów na badania specjalistyczne; 

5) inspirowanie oraz przeprowadzanie innych niż wymienione w przepisach poprzedzających 

form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym;  

6) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności 

w wychowaniu własnych dzieci; 

7) udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami 

sprawującymi trudności wychowawcze. 

2. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, obejmujący także 

zasady współdziałania Szkoły z poradnią psychologiczno – pedagogiczną zatwierdzany przez 

Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.  

3. Pod koniec każdego półrocza pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej pracy.  

4. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach.  

5. Zadania pedagoga szkolnego określa szczegółowo Zakres zadań opracowany na każdy rok 

szkolny.  

  

§ 97  

 

1. W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny ściśle współpracuje z właściwą 

miejscowo poradnią psychologiczno-pedagogiczną, szczególnie w indywidualnych 

przypadkach uczniów, którym udzielenie pomocy przez poradnię ocenia jako niezbędne.  
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2. Za zgodą Dyrektora pedagog szkolny może współpracować w realizacji swoich zadań 

z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom 

i rodzicom.  

3. Do uprawnień pedagoga szkolnego należy ponadto w szczególności:  

1) przeprowadzenie wywiadów środowiskowych;  

2) korzystanie z dokumentów pozostających w gestii Szkoły; 

3) współdziałanie z odpowiednimi placówkami oświatowymi, organami sądowymi, policją 

i innymi podmiotami, zwłaszcza, jeżeli stan zagrożenia dobra ucznia uzasadnia takie 

współdziałanie.  

  

Rozdział 5  

Zakres zadań innych pracowników szkoły  

§ 98  

 

1. Do zakresu zadań księgowych należy w szczególności:  

1) sporządzanie list płac pracowników szkoły; 

2) prowadzenie dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującym planem kont; 

3) sporządzanie deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego; 

4) tworzenie projektu planu finansowego;  

5) sporządzanie sprawozdań z wykorzystania wydatków szkoły zgodnie z planem budżetu wg 

paragrafów; 

6) wykonywanie bieżących poleceń dyrektora szkoły; 

7) reagowanie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu uczniów.  

2. Do zakresu działań referenta (specjalisty do spraw osobowych) zalicza się:  

1) Prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły; 

2) Prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich; 

3) Załatwianie spraw emerytalno-rentowych pracowników; 

4) Przyjmowanie wniosków, zaświadczeń, sporządzanie umów oraz listy płac Zakładowego 

Funduszu Mieszkaniowego; 

5) Sporządzanie komputerowej listy płac pracowników pedagogicznych i administracyjno-

obsługowych oraz dokonywanie stosownych potrąceń; 

6) Sporządzanie zestawień miesięcznych dotyczących wynagrodzeń pracowniczych; 

7) Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem społecznym dla 

wszystkich pracowników; 

8) Prowadzenie ubezpieczeń dzieci; 

9) Sprowadzanie sprawozdań dotyczących uczniów i nauczycieli (SIO, EN-3);  

10) Prowadzenie rejestru delegacji służbowych; 

11) Prowadzenie księgi dzieci i księgi uczniów; 

12) Wydawanie i prowadzenie rejestru świadectw szkolnych;  

13) Wydawanie i prowadzenie rejestru legitymacji szkolnych, kart rowerowych 

i motorowerowych; 

14) Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji szkolnej; 

15) Obsługa kserokopiarki; 
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16) Coroczne przygotowanie aplikacji „Hermes” i wysłanie jej do OKE. Wykonywanie 

wszystkich innych poleceń Dyrektora szkoły.  

  

§ 99  

 

1. Do pracowników obsługi zaliczamy stanowisko woźnej - sprzątaczki,  

2. Zakres działań woźnej - sprzątaczki obejmuje w szczególności:  

1) opieka nad całym obiektem szkoły oraz urządzeniami instalacyjnymi; 

2) dbałość o czystość i porządek obejścia szkolnego; 

3) utrzymanie porządku i czystości we wszystkich pomieszczeniach szkolnych i korytarzach;  

4) dbałość o estetykę pomieszczeń szkolnych i obejścia szkolnego; 

5) wykonywanie bieżących poleceń dyrektora szkoły; 

6) reagowanie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu uczniów.  

2. Na okres grzewczy zatrudnia się palacza, który zapewnia właściwą temperaturę w budynku 

oraz sprawuje dozór nad kotłownią.  
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Dział V  

UCZNIOWIE  

  

Rozdział 1  

Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły  

§ 100  

 

1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.  

2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych określa, w porozumieniu z 

Dyrektorem, organ prowadzący Szkołę.  

3. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat i trwa do ukończenia szkoły 

podstawowej, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

uczeń kończy 18 lat.  

4. W wyjątkowych wypadkach rozpoczęcie obowiązku szkolnego może być odroczone za 

zgodą dyrektora szkoły na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jednak 

nie dłużej niż na rok.  

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

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

psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej (opinia z poradni psychologiczno-

pedagogicznej) lub odbyły roczne przygotowanie przedszkolne. 

6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

  

§ 101  

 

1. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem.  

2. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas decyduje Dyrektor.  

3. Do Szkoły przyjmuje się:  

1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły; 

2) na prośbę rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły, jeśli w odpowiedniej 

klasie są wolne miejsca.  

4. Przyjęcie do Szkoły dziecka spoza obwodu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wymaga 

zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.  

5. (uchylony). 

6. Terminy i zasady przeprowadzania rekrutacji do szkoły podstawowej i oddziałów 

przedszkolnych określa organ prowadzący szkołę na podstawie obowiązujących przepisów.  

7. (uchylony) 

8. Regulaminy rekrutacji znajdują się w osobnych dokumentach szkoły. 

 

§ 101a 

REKRUTACJA UCZNIA PRZYBYWAJĄCEGO Z ZAGRANICY 
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1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do oddziału klasy I publicznej szkoły 

podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.  

2. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do oddziału klasy I publicznej szkoły 

podstawowej innej niż właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia- jeżeli dana 

szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

3. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniego oddziału klasy 

oraz przyjmowany do: 

1) oddziału klas II- IV szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na 

miejsce zamieszkania ucznia- z urzędu zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu oraz na 

podstawie dokumentów; 

2) oddziału klas II- IV publicznej szkoły podstawowej, innej niż właściwa ze względu na 

miejsce zamieszkania ucznia- na podstawie dokumentów, jeżeli dana szkoła dysponuje 

wolnymi miejscami. 

4. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje 

zakwalifikowany do odpowiedniego oddziału klasy oraz przyjęty do szkoły na podstawie 

rozmowy kwalifikacyjnej. 

5. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala dyrektor szkoły oraz przeprowadza rozmowę, w 

razie potrzeby, w obecności nauczyciela. 

 

§ 101b 

PRZECHODZENIE UCZNIA ZE SZKOŁY PUBLICZNEJ JEDNEGO TYPU DO 

SZKOŁY PUBLICZNEJ INNEGO TYPU 

 

1. Jeżeli w oddziale klasy, do której uczeń przechodzi, uczą się innego języka niż ten, którego 

uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie 

w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego 

uczył się w szkole, z której przechodzi, uczeń jest obowiązany: 

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której 

przechodzi, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego 

albo: 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się 

w szkole, z której przechodzi, albo: 

3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego 

uczył się w szkole, z której przechodzi. 

2. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 niniejszego paragrafu, przeprowadza 

się egzamin klasyfikacyjny zgodnie z ustawą Prawo oświatowe. 

 

Rozdział 2  

Prawa i obowiązki ucznia  

§ 102  

 

1. Prawa ucznia – dziecka wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka. Dziecko ma:  

1) Prawo do życia; 

2) Prawo do zachowania swojej tożsamości; 
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3) Prawo do informacji na temat przebywania swoich rodziców, np. w odosobnieniu; 

4) Prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach 

dotyczących dziecka. (Szczególnie w postępowaniu sądowym i administracyjnym);  

5) Prawo do swobodnej wypowiedzi – prawo to zawiera swobodę poszukiwania, 

otrzymywania i przekazywania informacji w formie ustnej, pisemnej, artystycznej i innych; 

6) Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania; 

7) Prawo do swobodnego zrzeszania się oraz do wolności pokojowych zgromadzeń; 

8) Prawo do ochrony prawnej przeciwko arbitralnej lub bezprawnej ingerencji w jego życie 

prywatne, rodzinne, domowe, korespondencję; 

9) Prawo do godności i autonomii; 

10) Prawo dziecka niepełnosprawnego do niezależności i uczestnictwa w życiu społecznym; 

11) Prawo dziecka niepełnosprawnego do otrzymywania pomocy i szczególnej opieki; 

12) Prawo dziecka niepełnosprawnego do oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, opieki 

rehabilitacyjnej, przygotowania zawodowego; 

13) Prawo do rozwoju osobowego, kulturowego i duchowego; 

14) Prawo do opieki zdrowotnej; 

15) Prawo do korzystania z systemu zabezpieczenia społecznego; 

16) Prawo do wypoczynku; 

17) Prawo do wolnego czasu; 

18) Prawo do uczestnictwa w zabawach, zajęciach rekreacyjnych; 

19) Prawo do nieskrępowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym; 

20) Prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, seksualnym; 

21) Prawo do ochrony przed niebezpieczną, szkodliwą pracą.  

2. Uczeń ma w szczególności prawo do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu edukacji, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, 

demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej; 

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym; 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w 

nauce; 

7) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

8) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego; 

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków edukacyjnych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych; 

10) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w 

organizacjach działających w Szkole; 

11) informacji w zakresie wymagań i sposobie oceniania;  

12) nietykalności osobistej; 

13) korzystania z pomocy doraźnej; 
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14) bezpiecznych warunków pobytu w szkole;  

15) reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach i zawodach; 

16) korzystania z form pomocy stypendialnej, doraźnej, rzeczowej; 

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

nietykalność cielesną i złamane zostały jego prawa; 

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

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

ucznia nietykalności osobistej); 

19) równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela. 

 

§ 102a 

TRYB SKŁADANIA SKARG W PRZYPADKU NARUSZENIA PRAW UCZNIA 

 

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

oddziału. 

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

3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź z 

pośrednictwem samorządu uczniowskiego. 

4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie. 

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

wskazaniem właściwego adresata. 

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

rozpatrzenia. 

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

służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego. 

8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną o sposobie rozstrzygnięcia sprawy. 

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

otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

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

które dekretowano skargę. 

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

  

§ 103  

  

1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:  

1) przestrzegania obowiązujących w Szkole przepisów, wynikających ze Statutu Szkoły i 

innych przepisów wewnątrzszkolnych; 

2) podporządkowania się zaleceniom dyrektora, nauczycieli oraz innych pracowników 

szkoły; 

3) systematycznego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i w życiu Szkoły; 

4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników Szkoły; 

5) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój; 

6) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole;  
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7) nieopuszczania terenu szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych;  

8) spędzania przerw międzylekcyjnych w wyznaczonych miejscach; 

9) naprawiania szkód wyrządzonych przez siebie; 

10) okazywanie szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom 

starszym poprzez społecznie akceptowane formy; 

11) dbanie o honor i tradycje szkoły; 

12) systematycznego przygotowywania się do zajęć, posiadania zeszytów, podręczników, 

niezbędnych materiałów i przyborów; 

13) przynoszenia usprawiedliwień nieobecności na zajęciach lekcyjnych w terminie dwóch 

tygodni od momentu powrotu do szkoły na drukach wydanych przez szkołę lub 

zaświadczeniach lekarskich; 

14) uczęszczania do szkoły w stroju zgodnym z zasadami określonymi w Statucie; 

15) nieużywania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w trakcie zajęć 

lekcyjnych; 

16) (uchylony). 

2. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków 

odurzających oraz palenia tytoniu, zarówno na terenie szkoły jak i poza nią.  

3. Ucznia obowiązuje indywidualnie dobrany strój uczniowski, który spełnia następujące 

warunki:  

1) jest czysty, wyprasowany, schludny, estetyczny;  

2) nie przedstawia niestosownych ilustracji i napisów, nie propaguje treści zabronionych 

prawem;  

3) część górna: dostosowana do pogody, koniecznie z rękawami lub bez rękawów, bez 

odsłoniętego dekoltu i pleców;  

4) część dolna dla chłopców: spodnie o długości dostosowanej do pogody, nie krótsze jednak 

niż do połowy uda;  

5) część dolna dla dziewcząt: spodnie lub spódnice o długości dostosowanej do pogody, nie 

krótsze jednak niż, w przypadku spodni do połowy uda, w przypadku spódnicy – 10 cm nad 

kolano;  

6) w ramach makijażu dopuszcza się używanie delikatnego podkładu tuszującego 

niedoskonałość cery, podkreślenie rzęs, malowanie ust pomadką ochronną lub błyszczykiem 

w naturalnym kolorze ust. Dopuszcza się malowanie paznokci kolorem naturalnym lub 

bezbarwnym:  

7) do szkoły nie należy farbować włosów, nosić biżuterii kosztownej lub niebezpiecznej, (np. 

duże kolczyki, naszyjniki, kolczyk w języku, na twarzy) dopuszcza się kolczyki wkręcane lub 

wiszące w uszach – nie dłuższe niż 1 cm, delikatne łańcuszki z wisiorkami, niewielkie 

pierścionki czy bransoletki. Wszelka biżuteria powinna być zdjęta w czasie lekcji 

wychowania fizycznego, zawodów sportowych czy innych zajęć, podczas których może 

przeszkadzać w ich prawidłowym wykonaniu:  

a) góra i dół stroju szkolnego muszą tworzyć całość zakrywającą dekolt, brzuch i biodra, 

b) obuwie na płaskim obcasie.  

4. Opisany w punkcie 3 strój szkolny obowiązuje na wszystkich zajęciach szkolnych w 

budynku szkoły i poza nim z wyjątkiem:  

1) zajęć wychowania fizycznego, na których obowiązuje strój sportowy;  
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2) uroczystości szkolnych takich, jak np. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Dzień 

Edukacji Narodowej, Dzień Patrona, egzaminy gimnazjalne, na których obowiązuje strój 

galowy składający się z następujących elementów:  

a) dla chłopców: białej koszuli i ciemnych długich spodni lub garnituru;  

b) dla dziewcząt: białej bluzki koszulowej zakrywającej ramiona i brzuch, ciemnych 

eleganckich spodni lub ciemnej spódnicy nie krótszej niż do kolan;  

c) obuwia na płaskim obcasie;  

3) popołudniowych zabaw szkolnych, na których dopuszczalny jest strój dowolny, nie 

łamiący przyjętych zasad obyczajowych.  

  

Rozdział 3  

Nagrody i kary  

§ 104  

 

1. Ucznia można nagrodzić za:  

1) rzetelną naukę; 

2) pracę na rzecz szkoły; 

3) wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne na rzecz szkoły i społeczności 

szkolnej i lokalnej; 

4) postawę życzliwości i troski o innych.  

2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:  

1) pochwała wychowawcy wobec całej klasy; 

2) pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Szkoły;  

3) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców; 

4) dyplom uznania od Dyrektora; 

5) nagroda rzeczowa od wychowawcy lub Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.  

3. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić 

o przyznaniu nagrody w innej formie.  

4. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.  

5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z 

tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.  

6. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.  

7. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców.  

8. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z przepisami zawartymi w 

Statucie Szkoły  

9. Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody. Uczeń, 

który czuje się pokrzywdzony ze względu na niesprawiedliwą nagrodę ma prawo wnieść 

zastrzeżenia do Dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania nagrody. 

 

 § 105  

 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, o 

których mowa w § 103, uczeń może zostać ukarany:  

1) upomnieniem wychowawcy; 
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2) pozbawieniem przez wychowawcę pełnionych w klasie funkcji; 

3) upomnieniem lub naganą Dyrektora; 

4) pozbawieniem pełnionych na forum Szkoły funkcji; 

5) zawieszeniem na czas oznaczony prawa do udziału wszystkich lub określonych zajęciach 

prowadzonych w systemie pozalekcyjnym oraz w wycieczkach, z wyjątkiem tych, których 

realizowane są elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

6) obniżeniem oceny zachowania – do najniższej włącznie. 

2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą 

być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.  

3. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2, nakłada Dyrektor.  

4. O nałożonej karze informuje się rodziców.  

5. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie 

może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 4.  

6. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania.  

Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.  

7. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem rozstrzygnięcia  

Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.  

8. (uchylono). 

9.  Uczeń ma prawo do odwołania się od krzywdzącej kary nałożonej przez dyrektora do 

Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni. 

  

§ 106  

 

1. Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.  

2. Kara, o której mowa, może być zastosowana w przypadku nagminnego, ciągłego 

naruszania zasad Statutu Szkoły.  

3. Wyczerpania wszystkich kar przewidzianych w Statucie Szkoły i oddziaływań 

wychowawczych prowadzonych przez szkołę.  

4. Współpraca z rodzicami, stały kontakt, wspólne oddziaływania wychowawcze nie 

przynoszą poprawy zachowania ucznia.  

5. Nadal obserwuje się eskalację demoralizujących zachowań w stosunku do uczniów, 

nauczycieli, osób starszych.  

6. Można odstąpić od wystąpienia o przeniesienie ucznia do innej szkoły (czego skutkiem ma 

być odizolowanie go od dotychczasowego środowiska), za poręczeniem udzielonym przez 

nauczyciela, pedagoga szkolnego lub Samorząd Szkolny.  

  

§ 107  

 

1. O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach informuje się pedagoga szkolnego.  

2. Przepisu poprzedzającego, w części dotyczącej informowania o zamiarze ukarania ucznia, 

nie stosuje się w wypadku upomnień udzielonych w trybie natychmiastowym.  
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Dział VI  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 108  

 

1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.  

2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień 

określa ustawa.  

§ 109  

  

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności 

szkolnej.  

§ 110  

 Statut wchodzi w życie z dniem 04 09 2017 

Z dniem wejścia w życie Statutu  traci moc dotychczasowy  statut Zespołu Szkół w Brzeźnie  

z dnia 6 lutego 2017 roku. 

 

§ 111  

  

Tekst ujednolicony uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 28 sierpnia 2017 r.  


