
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT 
Szkoły Podstawowej nr 53 

im. Mariusza Zaruskiego 

w Warszawie 
Tekst jednolity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 
STATUT 

Szkoły Podstawowej nr 53 im. Mariusza Zaruskiego 

 w Warszawie 

Spis treści 

   

 

DZIAŁ I ........................................................................................................................................................................ 7 

POSTANOWIENIA OGÓLNE ....................................................................................................................................... 7 

DZIAŁ II ....................................................................................................................................................................... 8 

CELE I ZADANIA SZKOŁY ............................................................................................................................................ 8 

Rozdział 1 ............................................................................................................................................................... 8 

Cele i zadania szkoły .............................................................................................................................................. 8 

Rozdział 2 ............................................................................................................................................................. 12 

Formy realizacji zadań szkoły .............................................................................................................................. 12 

Rozdział 3 ............................................................................................................................................................. 14 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły ................................................................................................... 14 

DZIAŁ III .................................................................................................................................................................... 14 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE .................................................................................................................... 14 

Rozdział 1 ............................................................................................................................................................. 14 

Dyrektor szkoły .................................................................................................................................................... 14 

Rozdział 2 ............................................................................................................................................................. 15 

Rada pedagogiczna .............................................................................................................................................. 15 

Rozdział 3 ............................................................................................................................................................. 16 

Samorząd uczniowski .......................................................................................................................................... 16 

Rozdział 4 Rzecznik praw ucznia ......................................................................................................................... 17 

Rozdział 5 ............................................................................................................................................................. 19 

Rada Rodziców .................................................................................................................................................... 19 

Rozdział 6 ............................................................................................................................................................. 20 

Zasady współpracy organów szkoły .................................................................................................................... 20 

oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi. ............................................................................................. 20 

DZIAŁ IV .................................................................................................................................................................... 21 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY ................................................................................................................................. 21 

Rozdział 1 ............................................................................................................................................................. 21 

Ogólne zasady funkcjonowania szkoły ............................................................................................................... 21 

Rozdział 2 ............................................................................................................................................................. 24 

Zasady organizacji zespołów nauczycielskich. .................................................................................................... 24 

Rozdział 3 ............................................................................................................................................................. 25 



  

3 
STATUT 

Szkoły Podstawowej nr 53 im. Mariusza Zaruskiego 

 w Warszawie 

Organizacja świetlicy szkolnej. ............................................................................................................................ 25 

Rozdział 4 ............................................................................................................................................................. 26 

Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. ........................................................... 26 

Rozdział 5 ............................................................................................................................................................. 28 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego ................................................................ 28 

Rozdział 6 ............................................................................................................................................................. 29 

Organizacja wolontariatu w szkole .................................................................................................................. 29 

Rozdział 7 ............................................................................................................................................................. 29 

Organizacja biblioteki szkolnej ........................................................................................................................... 29 

Rozdział 8 ............................................................................................................................................................. 31 

Działalność innowacyjna szkoły .......................................................................................................................... 31 

Rozdział 9 ............................................................................................................................................................. 31 

Współpraca szkoły z rodzicami. .......................................................................................................................... 31 

Rozdział 10 ........................................................................................................................................................... 34 

Organizacja stołówki szkolnej ............................................................................................................................. 34 

Rozdział 11 ........................................................................................................................................................... 34 

Pomoc materialna oraz psychologiczno-pedagogiczna ................................................................................... 34 

DZIAŁ V ..................................................................................................................................................................... 37 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY ........................................................................................................... 37 

Rozdział 1 ............................................................................................................................................................. 38 

Prawa i obowiązki nauczycieli ............................................................................................................................. 38 

Rozdział 2 ............................................................................................................................................................. 40 

Wychowawcy oddziałów ..................................................................................................................................... 40 

Rozdział 3 ............................................................................................................................................................. 41 

Nauczyciele specjaliści......................................................................................................................................... 41 

Rozdział 4 ............................................................................................................................................................. 43 

Pracownicy obsługi i administracji ..................................................................................................................... 43 

DZIAŁ VI .................................................................................................................................................................... 44 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW ...................................................................................... 44 

Rozdział 1 ............................................................................................................................................................. 44 

Ogólne zasady oceniania ..................................................................................................................................... 44 

Rozdział 2 ............................................................................................................................................................. 49 

Ocenianie uczniów w klasach I-III ....................................................................................................................... 49 

Rozdział 3 ............................................................................................................................................................. 51 



  

4 
STATUT 

Szkoły Podstawowej nr 53 im. Mariusza Zaruskiego 

 w Warszawie 

Klasyfikowanie uczniów ...................................................................................................................................... 51 

Rozdział 4 ............................................................................................................................................................. 53 

Zasady uzyskiwania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny  

zachowania .......................................................................................................................................................... 53 

Rozdział 5 ............................................................................................................................................................. 56 

Egzaminy klasyfikacyjne ...................................................................................................................................... 56 

Rozdział 6 ............................................................................................................................................................. 57 

Egzamin poprawkowy ......................................................................................................................................... 57 

Rozdział 7 ............................................................................................................................................................. 57 

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do oceny ustalonej niezgodnie z obowiązującymi przepisami ............................. 57 

Rozdział 8 ............................................................................................................................................................. 59 

Promowanie ucznia ............................................................................................................................................. 59 

Rozdział 9 ............................................................................................................................................................. 60 

Zasady oceniania zachowania uczniów .............................................................................................................. 60 

Rozdział 10 ........................................................................................................................................................... 64 

Szczegółowe warunki i sposoby oceniania uczniów .......................................................................................... 64 

DZIAŁ VII................................................................................................................................................................... 67 

UCZNIOWIE .............................................................................................................................................................. 67 

Rozdział 1 ............................................................................................................................................................. 67 

Prawa i obowiązki ucznia .................................................................................................................................... 67 

Rozdział 2 ............................................................................................................................................................. 69 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia .............................................................................. 69 

Rozdział 3 ............................................................................................................................................................. 69 

Rodzaje i warunki przyznawania nagród ............................................................................................................ 69 

oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody .................................................................................... 69 

Rozdział 4 ............................................................................................................................................................. 70 

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary .................................................... 70 

Rozdział 5 ............................................................................................................................................................. 71 

Tryb postępowania przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły .......................................................................... 71 

DZIAŁ VIII ................................................................................................................................................................. 72 

ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH .................................................................................................... 72 

Rozdział 1 ............................................................................................................................................................. 72 

Postanowienia ogólne ......................................................................................................................................... 72 

Rozdział 2 ............................................................................................................................................................. 73 



  

5 
STATUT 

Szkoły Podstawowej nr 53 im. Mariusza Zaruskiego 

 w Warszawie 

Cele i zadania oddziału przedszkolnego ............................................................................................................. 73 

Rozdział 3 ............................................................................................................................................................. 75 

Nauczyciele oddziału przedszkolnego ................................................................................................................ 75 

Rozdział 4 ............................................................................................................................................................. 75 

Bezpieczeństwo dzieci  w oddziałach przedszkolnych ....................................................................................... 75 

Rozdział 5 ............................................................................................................................................................. 76 

Organizacja pracy oddziału przedszkolnego ....................................................................................................... 76 

Rozdział 6 ............................................................................................................................................................. 77 

Opieka nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych ............................................................................................ 77 

Rozdział 7 ............................................................................................................................................................. 78 

Wychowankowie oddziału przedszkolnego ....................................................................................................... 78 

Rozdział 8 ............................................................................................................................................................. 81 

Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego .......................................................................................................... 81 

DZIAŁ IX .................................................................................................................................................................... 83 

Dziennik elektroniczny ............................................................................................................................................ 83 

DZIAŁ X ..................................................................................................................................................................... 83 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń ........................................................................ 83 

DZIAŁ XI .................................................................................................................................................................... 84 

Warunki stosowania sztandaru szkoły oraz ceremoniału szkolnego .................................................................... 84 

DZIAŁ XII ................................................................................................................................................................... 84 

Tryb dokonywania zmian w statucie ...................................................................................................................... 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6 
STATUT 

Szkoły Podstawowej nr 53 im. Mariusza Zaruskiego 

 w Warszawie 

PODSTAWA PRAWNA 

 

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

2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 60); 

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

zm.); 

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

zm.); 

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań 

wobec szkół i placówek; 

6. 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); 

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

wych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szko-

łach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1534); 

8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzie-

lania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko-

łach  

i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1591); 

9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy pro-

gramowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiar-

kowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogól-

nego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły po-

licealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356); 
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DZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1.   

1. Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego, zwana dalej „szkołą”, jest ośmioletnią szkołą 

publiczną dla dzieci i młodzieży, działającą na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

3) niniejszego statutu. 

2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Rudzkiej 6 w Warszawie  

3. Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa 

4.  Siedziba organu prowadzącego to budynek przy Placu Bankowym 3/5 w Warszawie 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.  

6. Siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny to budynek przy ul. Aleje Jerozolimskie 32 

w Warszawie. 

7. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. 

 

§ 2. 
  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1. szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 53 im. Mariusza Zaruskiego; 

2. dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 53 im. Mariusza 

Zaruskiego; 

3. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć m. st. Warszawa; 

4. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty; 

5. nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego 

szkoły; 

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

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

7. uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły, o których mowa w § 1 ust. 1; 

8. ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o syste-

mie oświaty; 

9. ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe; 

10. podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy 

celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych  

i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń 

po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne 

szkoły, uwzględnione w programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz 

umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań edukacyjnych, a także warunki    i 

sposób realizacji tych podstaw programowych; 

11. specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności  

w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przy-

swajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycz-

nego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi; 
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12. egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzony w ostatnim roku 

nauki w szkole podstawowej, sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia określone  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 

13. podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

14. materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający pod-

ręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektro-

niczną; 

15. materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący 

utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności; 

16. Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczy-

ciela; 

17. indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym IPET– należy przez to rozumieć pro-

gram przygotowany przez nauczycieli dla ucznia objętego kształceniem specjalnym, który do-

stosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psy-

chofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego; 

18. zajęciach pozalekcyjnych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia odbywające się 

poza programem szkolnym i będące przedłużeniem procesu dydaktyczno-wychowawczego, np. 

zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów czy też zajęcia dydaktyczno-wyrów-

nawcze; 

19. oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć oddział przedszkolny działający w Szkole 

Podstawowej  nr 53 im. Mariusza Zaruskiego;   

20. podstawie programowej wychowania przedszkolnego  – należy przez to rozumieć obowiązkowy 

zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych 

i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien  posiadać wycho-

wanek  po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego uwzględnione w programach wycho-

wania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji  podstawy programowej;  

21. dzieciach  – należy przez to rozumieć również  wychowanków oddziału przedszkolnego, o któ-

rym mowa w pkt 19;  

22. kształceniu na odległość – należy przez to rozumieć połączenie kształceniu na odległość z trady-

cyjnym prowadzonym w szkole. 

 

DZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

Rozdział 1 

Cele i zadania szkoły 

§ 3.   

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2, 

3 przy współpracy z rodzicami poprzez: 

1) zapewnianie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania; 

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

3) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

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

korzystanie z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwija zdolności i zainteresowania; 

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

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

uniwersalnych zasad etycznych. 

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

dagogicznych, a także zobowiązania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w Po-

wszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycz-

nych oraz Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych 

na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej i  Programie wychowawczo – profi-

laktycznym szkoły - zawsze kierując się dobrem uczniów, troską  o ich zdrowie, poszanowaniem ich 

godności osobistej. 

3. Szkoła realizuje następujące cele i zadania: 

1) w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej i religijnej, jest 

to w szczególności: 

a) wpajanie zasad tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej, 

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

         narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości, 

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

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

e) swobodne wyrażanie myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych  

          nienaruszających dobra innych osób; 

2) w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, jest to w szczególności: 

a) zapewnienie indywidualnej opieki pedagogicznej i psychologicznej polegającej na  

          zaspokojeniu zdiagnozowanych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,  

b) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle  

          niepowodzeń szkolnych, 

c) udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych  

          i środowiskowych, 

d) objęcie ucznia specjalistyczną pomocą np. logopedyczną, socjoterapeutyczną, terapeu-

tyczną; 

3) w zakresie umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów jest to w szczególności: 

a) tworzenie kół zainteresowań, 

b) prace indywidualne z uczniem zdolnym, umożliwianie mu realizacji indywidualnego  

          programu lub toku nauki, 

c) proponowanie uczniom dodatkowych pytań i zadań na ocenę celującą na testach  

          i sprawdzianach, 

d) organizowanie zajęć w zakresie: pomocy w nauce, przygotowania do egzaminów,  

          konkursów czy olimpiad przedmiotowych; 

4) w zakresie sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami: 

a) prowadzenie diagnozy środowiska ucznia i rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz 

          indywidualnych potrzeb ucznia, jak i możliwości ich zaspokajania, 

b) organizowanie zajęć integracyjnych, 

c) zapewnianie okresu ochronnego w pierwszym i drugim tygodniu nauki, 

d) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

e) współpracę z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie i dziecku, 

f) współpracę z organami policji i straży miejskiej, 

g) składanie na posiedzeniach zespołów wychowawczych i rady pedagogicznej okresowej  

          informacji o trudnościach wychowawczych występujących wśród uczniów danego od-

działu, 

h) zapewnianie im możliwości korzystania z pomocy pedagoga lub psychologa szkolnego, 

i) umożliwianie uzyskiwania pomocy materialnej, 
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j) zorganizowania stołówki szkolnej oraz świetlicy; 

5) w zakresie opieki na dziećmi niepełnosprawnymi, w szczególności przez: 

a) zapewnienie możliwości dostępu do wszystkich sal i pomieszczeń w szkole,  

b) zapewnienie sprzętu i pomocy naukowych potrzebnych do realizacji programu naucza-

nia  

         i podstawy programowej dostosowanych do niepełnosprawności ucznia, 

c) dostosowania metod i form pracy na zajęciach lekcyjnych zgodnie z potrzebami ucznia  

         wynikającymi z niepełnosprawności, zapewnienia możliwości udziału we wszystkich  

         zajęciach organizowanych przez szkołę, w  tym  zajęciach dodatkowych, wycieczkach, 

         uroczystościach szkolnych, 

6) w zakresie bezpieczeństwa w czasie sprawowania opieki nad uczniami podczas wycieczek i zajęć 

poza terenem szkoły organizowanych przez szkołę w szczególności przez: 

a) wyznaczanie przez dyrektora szkoły nauczyciela - kierownika grupy, który ponosi pełną  

          odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami  

          praw w tym zakresie, 

b) współpracę z rodzicami uczniów, którzy na prośbę nauczyciela - organizatora mogą  

          włączyć się do pomocy w zakresie organizacji wycieczki czy opieki nad uczniami, oraz  

           pokrywają w pełni koszty z tym związane, 

c) zapoznanie z programem i regulaminem wycieczek oraz przepisami bezpieczeństwa, 

d) zapewnianie uczniom odpowiedniej liczby opiekunów w zależności od rodzaju wycieczki, 

          niepełnosprawności uczniów i ich wieku,  

e) ubezpieczanie uczniów w zakresie nieszczęśliwych wypadków; 

7) w zakresie bezpieczeństwa uczniów, ochrony ich zdrowia, podnoszenia poziomu dyscypliny  

w szkole, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami pato-

logii społecznej w szczególności przez: 

a) współpracę z organem prowadzącym szkołę w zapewnieniu bezpiecznych warunków  

          nauki, wychowania i opieki oraz w podnoszeniu poziomu dyscypliny w szkole, 

b) objęcie budynku oraz terenu szkoły monitoringiem wizyjnym, 

c) pełnienie przez nauczycieli dyżurów przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz           w 

trakcie przerw między zajęciami zgodnie z harmonogramem, ustalanym przez dyrektora 

szkoły,  

d) zapewnianie ciągłego nadzoru pedagogicznego na zajęciach obowiązkowych,  

          nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, 

e) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych zgodnie  

         z odrębnymi przepisami,  

f) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych, 

g) szkolenie wszystkich pracowników szkoły w zakresie bhp i ppoż., 

h) uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie zajęć równomiernego rozłożenia lekcji, 

i) dostęp do Internetu zabezpieczonego przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie 

         dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów, 

j) umieszczanie w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku, regulaminów pracowni 

oraz instrukcji obsługi przy wszystkich urządzeniach wykorzystywanych w procesie  

         edukacyjnym, 

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

nimi  całej społeczności szkolnej i skuteczne ich przestrzeganie, 

l)  przestrzeganie praw ucznia, 

m)  rozwiązywanie problemów poprzez prowadzenie rozmów, mediacji, 

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

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

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

p) prowadzenie dla uczniów i ich rodziców warsztatów i spotkań tematycznych dotyczą-

cych uzależnień, narkotyków, dopalaczy, cyberprzemocy, zastraszania, anoreksji, bulimii  

         i innych zjawisk dotykających współczesny świat; 

8)  w zakresie powierzania obowiązków wychowawcy nauczycielom: 

a) zapewnianie, w miarę możliwości, ciągłości pracy wychowawcy z danym oddziałem, 

b) zapewnianie pomocy i wsparcia wychowawcy w jego działaniach opiekuńczo 

         wychowawczych, 

c) organizowanie dla wychowawców warsztatów umiejętności wychowawczych; 

9) w zakresie innowacji i eksperymentów prowadzonych przez radę pedagogiczną: 

a) rozbudzanie zainteresowań problematyką innowacyjną i eksperymentalną członków rady  

          pedagogicznej 

b) udzielanie pomocy formalno-prawnej zainteresowanym nauczycielom; 

10) w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej młodzieży: 

a) organizowanie wycieczek edukacyjnych do miejsc poświęconych pamięci narodowej, 

b) kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej poprzez udział  

          w apelach poświęconych ważnym rocznicom państwowym, 

c) tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym poprzez 

udział w uroczystościach szkolnych, 

d) zapoznanie uczniów z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami, zasadami i instytucjami,  

które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego, 

e) przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa  

          w życiu społecznym; 

11) w zakresie tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wycho-

wawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego roz-

woju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego: 

a) realizowanie wymagań stawianych przez państwo w ramach nadzoru pedagogicznego, 

b) sprawowanie przez dyrektora i wicedyrektorów nadzoru pedagogicznego, w celu  

         podnoszenia jakości pracy szkoły, 

c) uzyskiwanie jak najlepszych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej  

         i opiekuńczej, 

d) tworzenie warunków do optymalnego rozwoju ucznia, przy jednoczesnym  

         przygotowywaniu go do pracy na rzecz środowiska i przy współpracy ze środowiskiem, 

e) współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem na rzecz wzajemnego zrozumienia  

         i działania w społeczności lokalnej, 

f) analizowanie i na bieżąco modyfikowanie statutu szkoły, 

g) realizowanie planów wynikających z koncepcji pracy szkoły; 

12) w zakresie organizowania wolontariatu w szkole: 

a) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jego propagowanie, 

13) w zakresie promocji i ochrony zdrowia: 

a) prowadzenie strony internetowej szkoły, 

b) promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego, 

c) przygotowywanie w szkolnej stołówce zdrowych obiadów, propagowanie zdrowej  

        żywności sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi fizycznemu ucznia, 

d) udział uczniów w konkursach poświęconych tematyce promocji i ochrony zdrowia, 

e) udział w akcjach typu: „Sprzątanie świata”, „Wiem co jem”, 

f) promowanie zbiórki odpadów i segregacji śmieci; 

14) w zakresie doradztwa zawodowego: 

a) systematyczne diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie doradztwa zawodowego,  

b) pomoc uczniom w planowaniu ścieżki kształcenia i kariery zawodowej,  
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c) prowadzenie zajęć związanych z poznaniem samego siebie, swoich umiejętności 

         i predyspozycji oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i kariery  

         zawodowej. 

4. Wszystkie działania, o których mowa w ust. 3 realizowane będą przez nauczycieli przy współ-

pracy  

z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami świadczącymi w tym za-

kresie wsparcie i pomoc merytoryczną. 

5. Cele, o których mowa w ust. 3 osiągane są poprzez: 

1) przekazywanie uczniom wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce w świecie oraz umożli-

wiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości; 

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

życia społecznego; 

3) przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz świado-

mego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań w życiu rodzin-

nym i społecznym; 

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

pomocy słabszym. 

 

Rozdział 2 

Formy realizacji zadań szkoły 

 

§ 4. 

 1. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu uczniowi 

warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju 

organizacyjnego. 

2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia, dla których nie została ustalona 

podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego ze-

stawu programów nauczania;    

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

6) zajęcia wynikające z art. 42 Karty nauczyciela  - zajęcia i czynności wynikające z zadań sta-

tutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainte-

resowania uczniów, 

3. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 2 zajęcia edukacyjne. 

4. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 2 organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu 

prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  i rady rodziców. 

 

 

 

 

 

§ 4.1 

Zdalne nauczanie 
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1. Metody i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

placówki : 

a) W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły nauka realizowana jest na odległość. 

b) Za organizację nauczania zdalnego w placówce oraz kontrolowanie jej przebiegu 

odpowiedzialny jest dyrektor szkoły, który określa zasady pracy podczas nauki na 

odległość.  

c) Dyrektor szkoły zawiadamia nauczycieli, rodziców i uczniów o wybranych 

rozwiązaniach w zakresie kształcenia na odległość. Formą dopuszczalną jest 

przekazanie informacji za pomocą dziennika elektronicznego. 

d) Dyrektor szkoły monitoruje materiały przekazywane uczniom pod kątem 

uwzględnienia przez nauczycieli potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych dzieci w danym wieku oraz ich sytuacji rodzinnej.  

e) Dyrektor szkoły pozostaje w kontakcie z nauczycielami zatrudnionymi w placówce 

oraz udziela im niezbędnego wsparcia w zakresie realizacji zdalnego nauczania. 

2. Zajęcia zdalne będą organizowane z uwzględnieniem:  

a) równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia 

b) zróżnicowania zajęć w każdym dniu 

c) możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia, 

d) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia, 

e) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć, 

f) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć. 

3. Nauka zdalna będzie możliwa w oddziałach oraz w grupach: 

a) oddziałowej 

b) międzyoddziałowej 

c) klasowej 

d) międzyklasowej 

e) wychowawczej 

4. W czasie nauki zdalnej każdy uczeń i rodzic będzie miał możliwość indywidualnych 

konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia ( w miarę możliwości – w bezpośrednim 

kontakcie). Informacja o formie i terminach tych konsultacji będą przekazywane uczniom i 

rodzicom.  

 

§ 4.2 

Zdalne nauczanie w trakcie pobytu w szpitalu  

 

1. Uczniowie przebywający w podmiotach leczniczych , w których nie zorganizowano szkoły, będą 

mogli uczyć się zdalnie. Szkoła umożliwia uczniowi przebywającemu w podmiocie leczniczym 

realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli spełnione zo-

staną dwa warunki: 

b) Rodzice lub prawni opiekunowie wystąpią z wnioskiem o realizację tych zajęć 

c)  W podmiocie leczniczym nie zorganizowano szkoły specjalnej. 

2. Dyrektor szkoły zorganizuje zajęcia w porozumieniu z kierownikiem podmiotu oraz organem    

prowadzącym szkołę.  
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3. Dyrektor na wniosek kierownika podmiotu leczniczego lub lekarza prowadzącego może zezwo-

lić na : 

a) odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania obowiązkowych zajęć edukacyj-

nych, 

b) zmniejszenie liczby godzin zajęć edukacyjnych, 

c) odstąpienie od udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych na czas wskazany przez leka-

rza.  

4. W przypadku ucznia, który przebywa w podmiocie leczniczym krócej niż 9 dni dyrektor szkoły 

może odstąpić od organizowania zdalnego nauczania. Prawo to nie dotyczy przypadku ucznia 

przewlekle chorego, którego leczenie wymaga częstej hospitalizacji.  

  

Rozdział 3 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 

 

§ 5. 

1. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych 

uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 

występujących w szkole. 

2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli szkoły przy współ-

pracy z rodzicami i uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozu-

mienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, pro-

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

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

rodziców w porozumienie z radą pedagogiczną. 

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

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

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

 

DZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 6. 

1. Organami szkoły są: 

2) dyrektor szkoły; 

3) rada pedagogiczna; 

4) samorząd uczniowski; 

5) rada rodziców. 

 

 

Rozdział 1 

Dyrektor szkoły 

 

§ 7. 
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1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 

2) sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonij-

nego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne; 

3) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowią-

cych; 

4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ponosi odpowie-

dzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 

5) występowanie z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odzna-

czeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły; 

6) przyznawanie nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym corocznych nagród; 

7) zarządzanie funduszem socjalnym szkoły; 

8) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

9) nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjal-

nego ucznia; 

10) przewodniczenie radzie pedagogicznej; 

11) przygotowywanie zebrań rady pedagogicznej  i informowanie o ich terminie członków rady; 

12) dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy; 

13) opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły; 

14) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 

2. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i in-

nych pracowników. 

3. Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepi-

sami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor szkoły zawiadamia kuratora oświaty i 

organ prowadzący. 

4. W wykonaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z organami, o których mowa w § 6 pkt 

2, 3, 4. 

§ 8. 

1. W szkole tworzone są stanowiska kierownicze: wicedyrektor i kierownika świetlicy. 

2. Powierzenia stanowiska wicedyrektora i kierownika świetlicy oraz odwołania z tego stanowiska 

dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej. 

3. Do zadań wicedyrektora szkoły należy w szczególności: 

1) Zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności – w zakresie bieżących czynności 

związanych z organizacją szkoły 

2) Prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym. 

3) Szczegółowy zakres czynności dla osób zajmujących stanowiska kierownicze określa dy-

rektor szkoły  

 

 

 

Rozdział 2 

Rada pedagogiczna 

 

§ 9. 

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

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

regulaminów wewnątrzszkolnych. 
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2. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny z przepisami 

prawa oraz niniejszym statutem. 

3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez 

jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowa-

rzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozsze-

rzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

4. Obecność nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie rady uspra-

wiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu, którym jest dyrektor 

szkoły. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej zebraniu należy traktować jako nieo-

becność  

w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowa-

niu ich projektów przez radę rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

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

nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy szkoły; 

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 

7) podejmowanie uchwał w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze  

w szkole lub placówce lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie 

stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.   

6. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian. 

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

lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

2)  projekt planu finansowego szkoły; 

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

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

mach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wycho-

wawczych i opiekuńczych. 

9. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniach 

spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co naj-

mniej połowy jej członków. 

11. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

 

 

 

Rozdział 3 

Samorząd uczniowski 

 

§ 10. 

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

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin.  

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem. 
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4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

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

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

praw uczniowskich, takich jak: 

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

maganiami; 

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

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

dzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania się i zaspokajania własnych zainteresowań; 

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

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

i treści obraźliwych dla czytelników; 

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

nie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły; 

6) prawo wyboru nauczyciela (nauczycieli) pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

7) na wniosek dyrektora szkoły samorząd uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela. 

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

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

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

tariatu, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 12. 

 

 

 

Rozdział 4 

Rzecznik praw ucznia 

 

§ 11. 
1. Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach: 

1) Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczo-

nych z dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę dnia 30 kwietnia 1991 r. (Dz. U. 

Nr 120, poz. 526, 527) 

2) Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 18 lutego 1991 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 452 z późn.zm.) 

2. Rzecznik Praw Ucznia czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia, wynikających bezpośrednio  

z regulaminów wewnątrzszkolnych, Statutu Szkoły i Konwencji o Prawach Dziecka. 

3. Wybory Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia 

1) Rzecznik wybierany jest przez społeczność uczniowską spośród wytypowanych osób, po 

uzyskaniu ich zgody; 

2) wybory są: 

a) tajne – każdy ma prawo do tajności swojego wyboru; 

b) powszechne – każdy uczeń jest w równej mierze uprawniony do głosowania; 

c) bezpośrednie – uczeń sam osobiście uczestniczy w wyborach; 

d) wybory inicjowane są przez SU; 

e) kandydatury podane są przez SU, radę rodziców i radę pedagogiczną 

f) rada pedagogiczna i rada rodziców mogą odstąpić od podawania kandydatów; 

g) przedstawienie kandydatów następuje w kampanii wyborczej; 

h) kampanię wyborczą przeprowadzają kandydaci pod nadzorem Komisji Wyborczej wyło-

nionej spośród SU i przedstawiciela rady pedagogicznej; 

i) wybory rzecznika odbywają się w II połowie września (dokładny termin ustala SU) 

j) stanowisko rzecznika obejmuje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów 
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k) w przypadku jednakowej ilości głosów przeprowadza się dodatkowe głosowanie; 

l) głosy oddawane są na 1 kandydata; 

m) za przeprowadzenie wyborów odpowiedzialna jest Komisja Wyborcza SU; 

n) Komisja Wyborcza SU wybiera spośród siebie Komisję Skrutacyjną (liczącą oddane 

głosy); 

o) wyniki wyborów Komisja Wyborcza ogłasza na tablicy SU w dniu wyborów; 

p) rzecznik jest powoływany przez dyrektora szkoły; 

q) wręczenie aktu powołania odbywa się w obecności przedstawicieli SU i rady pedagogicz-

nej; 

4. Zasady działania Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia: 

1)  Rzecznik pełni stałe dyżury, w czasie których przyjmuje uczniów; 

2)  uczniowie zgłaszają naruszenie swoich praw osobiście; 

3)  Rzecznik wysłuchuje ucznia i sporządza notatkę z rozmowy; 

4)  Rzecznik może być mediatorem między stronami; 

5)  Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron, tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowni-

ków administracji szkoły. 

6)  Rzecznik Praw Ucznia ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji. 

5. Zadania Rzecznika Praw Ucznia: 

1)  zapoznawanie i propagowanie praw ucznia; 

2)  reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej; 

3)  mediacja między stronami konfliktu; 

4)  rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów;  

5) ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły, pedagogiem szkolnym i Samorządem Uczniow-

skim; 

6)  przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole; 

7)  zwiększenie świadomości prawnej dzieci, rodziców, nauczycieli; 

8) współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym; 

9)  wnioskowanie w sprawie zawieszenia kar i udzielanie poręczeń w wypadku ciężkiego naru-

szenia przepisów wynikających ze Statutu Szkoły i powszechnie przyjętych norm współży-

cia w społeczeństwie. 

6. Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy: 

1) znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji o Pra-

wach Dziecka. 

2) informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia. 

3) interwencja w razie naruszania praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych. 

4) udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania. 

5) reprezentowanie szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania praw ucznia. 

6) składanie Dyrektorowi Szkoły informacji o podjętych przez siebie działaniach zmierzają-

cych do rozwiązania konfliktu. 

7) składanie radzie pedagogicznej sprawozdań ze swojej działalności na koniec każdego seme-

stru. 

8) informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach: 

9) kontrola realizacji spraw spornych. 

7. W sprawach spornych ustala się następujący sposób postępowania 

1) sytuacje konfliktowe powinny być rozwiązywane przy współdziałaniu wszystkich zaintere-

sowanych stron; 

2) spory rozstrzyga się na zasadzie negocjacji, porozumienia, wzajemnego poszanowania stron; 

3) wszystkie informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stano-

wią tajemnicę służbową; 
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4) rzecznik praw ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do 

polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostają-

cymi  w konflikcie; 

5) w przypadku niemożności załatwienia sprawy  w powyżej opisany sposób, decyzję  

w sprawie podejmuje dyrektor szkoły; 

8. Tryb postępowania w kwestiach spornych „nauczyciel – uczeń”: 

1) zapoznanie się z opinią stron konfliktu; 

2) podjęcie mediacji ze stronami; 

3) w razie braku rozstrzygnięcia sporu odwołanie się do rady pedagogicznej; 

4) w przypadku nierozstrzygnięcia sporu wystąpienie do dyrektora szkoły o podjęcie decyzji 
 

Rozdział 5 

Rada Rodziców 

 

§ 12. 

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych      w 

tajnych wyborach na zebraniu rodziców uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory prze-

prowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców. 

5. Rada rodziców w ramach kompetencji stanowiących: 

1) uchwala regulamin swojej działalności; 

2) uchwala w porozumienie z radą pedagogiczną Program Wychowawczo – Profilaktyczny 

Szkoły. 

6. Program, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2 rada rodziców w terminie do 30 dni od rozpoczęcie roku 

szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z radą pedagogiczną. 

7. W przypadku , gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego rada rodziców nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły, pro-

gram ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór  pedagogiczny. 

Program ustalony przez Dyrektor Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę 

Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

8. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących: 

1) opiniuje projekt planu finansowemu Szkoły przedkładany jej przez Dyrektora Szkoły; 

2) opiniuje podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, w szczegól-

ności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i 

innowacyjnej szkoły; 

3) opiniuje pracę nauczyciela w związku z zakończeniem stażu koniecznego do uzyskania ko-

lejnego stopnia awansu zawodowego. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w 

terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. 

Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania dotyczącego awansu zawodowego 

nauczyciela; 

4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przy-

padku, gdy organ prowadzący poleca taki opracować; 

5) opiniuje formy realizacji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów. 

9. Rada Rodziców może: 
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1) wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela 

stażysty; 

2) występować do Dyrektor Szkoły, innych organów Szkoły, organu sprawującego nadzór pe-

dagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkolnych; 

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na Dy-

rektora Szkoły; 

 

 

Rozdział 6 

Zasady współpracy organów szkoły 

oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi. 

 

§ 13. 

1. Współdziałanie organów szkoły ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju 

uczniów oraz podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły. 

2. Organy szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone 

do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom. 

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

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

kompetencji organu uprawnionego. 

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

organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację 

tzn. radę rodziców w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu. 

6. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków obowią-

zującą w szkole. 

7. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor szkoły, który zapewnia 

każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich 

kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

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

drogi służbowej i zasad ujętych w § 13 niniejszego statutu. 

 

 

 

 

 

§ 14. 

1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim i radą rodziców na-

stępujący sposób postępowania: 

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

rektora szkoły; 

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

każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

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

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

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

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

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

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



  

21 
STATUT 

Szkoły Podstawowej nr 53 im. Mariusza Zaruskiego 

 w Warszawie 

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

niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

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

ostateczne. 

 

 

DZIAŁ IV 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

Rozdział 1 

Ogólne zasady funkcjonowania szkoły 

 

§ 15. 

1. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy, których terminy ustalone są na początku roku szkolnego  

w zależności od terminu ferii zimowych i ferii letnich. 

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

4. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 

5. W klasach I-III organizuje się oddziały do 25 uczniów. 

6. Oddziałem opiekuje się wychowawca, o którym mowa w § 45 ust. 3. 

7. W szkole działają oddziały przedszkolne, o których mowa w dziale VIII statutu.  

 

§ 16. 

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

z uwzględnieniem oddziałów przedszkolnych, zgodnie z ramowymi planami nauczania, po 

zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami 

organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie 

Dialogu Społecznego.  

2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do 29 maja, po zasięgnięciu opinii 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

3. Na podstawie arkusza organizacyjnego, dyrektor szkoły przygotowuje tygodniowy rozkład zajęć 

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

4. Dyrektor szkoły przygotowuje zmiany do arkusza organizacyjnego szkoły, o którym mowa  

w ust. 1 i przekazuje je organowi prowadzącemu szkołę. Zmiany wdrażane są przez dyrektora 

szkoły po ich zatwierdzeniu przez organ prowadzący. 

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

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

do 8 dni.. 

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

piniowane przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski i podane do ogólnej 

wiadomości do dnia 30 września każdego roku. 

7.  Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, wychowania fizycznego  

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

prowadzenia ćwiczeń w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 8. 
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8. Podział na grupy jest obowiązkowy z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących 25 

 i więcej uczniów, przy czym na informatyce należy zapewnić komputer dla każdego ucznia oraz 

podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. 

9. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach od 12 do 26 uczniów. 

10. W sytuacji zagrożenia, zwłaszcza w sprawie szczególnych rozwiązań, w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciw-

działaniem i zwalczaniem COVID – 19, dyrektor szkoły odpowiada za organizację i realizację 

zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

realizacji tych zadań zgodnie z odrębnymi przepisami. 

11. Zajęcia na odległość realizowane będą z wykorzystaniem: 

1) Funkcjonalnych, zintegrowanych platform edukacyjnych udostępnionych i rekomendowa-

nych przez MEiN, 

2) Materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej            i 

Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, 

3) Materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 

4) Platform edukacyjnych oraz materiałów wskazanych przez nauczyciela, w tym: podręczników 

kart pracy, zeszytów oraz zeszytów ćwiczeń. 

12. Komunikacja nauczyciel – uczeń – rodzic odbywać się będzie: 

1) Za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz strony internetowej szkoły, 

2) Poprzez aplikacje umożliwiające przeprowadzenie wideokonferencji. 

13. Nauczanie zdalne odbywać się powinno zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

14. Nauczyciele powinni realizować podstawę programową wg planów nauczania, z możliwością 

ich modyfikacji niezbędną do przyjętych metod i form pracy nauki na odległość. 

15. Podczas planowania zajęć nauczyciele zobowiązani są do realizowania treści z podstawy progra-

mowej. Planując jednostkę lekcyjną powinni uwzględnić przepisy BHP oraz potrzeby            i 

ograniczenia psychofizyczne uczniów, w tym skierowanych do kształcenia specjalnego. 

16. W przypadku zagrożenia epidemicznego lub innych zagrożeń zdrowia uczniów                             i 

pracowników, Dyrektor szkoły ma prawo dostosowania okresowego organizacji pracy w szkole 

do wytycznych GIS, w tym wprowadzenia organizacji pracy szkoły, uwzględniając zmianowość. 

17. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny, zwracając 

uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno- sanitarne      

w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne , a w przypadku funkcjono-

wania szkoły w okresie zagrożenia epidemicznego lub innych zagrożeń zdrowia                            i 

bezpieczeństwa uczniów i pracowników, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepi-

sach. 

18. Dyrektor zawiesza, za zgodą organu prowadzącego , zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w sy-

tuacjach wystąpienia w kolejnych dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć tempera-

tury- 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym 

czynnikiem determinującym decyzje Dyrektora szkoły. 

19. Dyrektor szkoły, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada za orga-

nizację realizacji zadań szkoły, w tym z wykorzystaniem metod        i technik kształcenia na 

odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.  

20. Do obowiązków dyrektora w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły należy: 

1) rozpoznanie dostępności uczniów i nauczycieli w zakresie dostępu do infrastruktury infor-

matycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających udział uczniów                                     

w zdalnym nauczaniu; 

2) wybór, we współpracy z nauczycielami jednej platformy edukacyjnej, która jest wykorzy-

stywana do prowadzenia zdalnej kształcenia 
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3) ustalenie zasad bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych w odniesieniu do wybranej 

platformy 

4) we współpracy z nauczycielami, określa: 

a)  dostosowanie programów nauczania do możliwości ich realizacji w zdalnej edukacji, 

b)  we współpracy z radą rodziców dostosowanie programu wychowawczo-profilaktycznego; 

c)   sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedli-

wiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych, 

d) sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności 

uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, 

a także uzyskanych przez niego ocenach; 

5) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminów, o których mowa § 73 oraz §74. 

6) przekazuje rodzicom, uczniom i nauczycielom wyczerpujące informacje o organizacji zajęć 

w okresie czasowego zawieszenia działalności szkoły; 

7) koordynuje współpracę pomiędzy nauczycielami a rodzicami i uczniami w celu prowadzenia 

efektywnego procesu dydaktycznego i wspierania uczniów. 

 

§ 17.   

1. Szkoła przyjmuje  studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne 

i nauczycielskie na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem lub – 

za jego zgodą, z poszczególnymi nauczycielami czy zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą 

wyższą. 

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. 

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

 

§ 18. 
1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza oraz rozszerzająca i wzbogacająca formy działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej.  

 

§ 19. 

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

2. Stosowny wniosek, w formie pisemnego oświadczenia, składany jest u wychowawcy klasy. 

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

jednak zostać zmieniony. 

4. Jeżeli lekcja religii jest pierwszą lub ostatnią w planie lekcji, uczeń, po złożeniu przez rodzica  

stosownego oświadczenia pozostaje w świetlicy szkolnej lub samodzielnie wraca do domu. 

 

 

§ 20. 
1. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów  

i ich zainteresowania. 

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

zajęć pozalekcyjnych. 

3. Na zajęciach pozalekcyjnych nauczyciele odpowiadają za uczniów, za jakość zajęć oraz prze-

strzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

§ 21 
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Zdalne nauczanie w trakcie pobytu w szpitalu : 

1. Uczniowie przebywający w podmiotach leczniczych, w których nie zorganizowano szkoły, będą 

mogli uczyć się zdalnie. Szkoła umożliwia uczniowi przebywającemu           w podmiocie leczni-

czym realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli spełnione 

zostaną dwa warunki: 

a) rodzice lub prawni opiekunowie wystąpią z wnioskiem o realizację tych zajęć 

b) w podmiocie leczniczym nie zorganizowano szkoły specjalnej. 

2. Dyrektor szkoły zorganizuje zajęcia w porozumieniu z kierownikiem podmiotu oraz organem    

prowadzącym szkołę.  

3. Dyrektor na wniosek kierownika podmiotu leczniczego lub lekarza prowadzącego może zezwolić 

na : 

a) odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

f) zmniejszenie liczby godzin zajęć edukacyjnych, 

g) odstąpienie od udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych na czas wskazany przez lekarza.  

h) w przypadku ucznia, który przebywa w podmiocie leczniczym krócej niż 9 dni, dyrektor szkoły 

może odstąpić od organizowania zdalnego nauczania. Prawo to nie dotyczy przypadku ucznia prze-

wlekle chorego, którego leczenie wymaga częstej hospitalizacji.  

 

 

Rozdział 2 

Zasady organizacji zespołów nauczycielskich. 

 

§ 21. 

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

programowych i zadań szkoły mogą to być zespoły powoływane na czas określony lub nieokre-

ślony.  

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

zespołu z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.  

3. Spotkania zespołów są protokołowane. 

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

propozycje: 

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

stycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć         z 

zakresu języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego, dla danego poziomu; 

2) w przypadku uczniów klas IV-VIII jednego podręcznika do zajęć edukacyjnych lub materiału 

edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danego poziomu; 

3) materiałów ćwiczeniowych. 

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

rady pedagogicznej, ustala szkolny zestaw programów nauczania. 

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

w zespole nauczycielskim w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów 

edukacyjnych ustala: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddzia-

łach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne; 

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

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

7. Dyrektor szkoły powołuje lidera Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (WDN). 

8. Do zadań lidera WDN należy: 
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1) rozpoznawanie potrzeb Szkoły i nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego nauczy-

ciel; 

2) opracowanie strategicznego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

3) opracowanie projektu rocznego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

4) monitorowanie, ewaluacja i modyfikowanie planów doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) organizowanie, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, szkoleń, narad i konferencji oraz sys-

tematyczna współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli; 

6) prowadzenie dokumentacji WDN-u; 

7) sporządzanie rocznego raportu z realizacji planu. 

 

Rozdział 3 

Organizacja świetlicy szkolnej. 

 

§ 22. 

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

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

jest świetlica szkolna. 

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

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

uczniów korzystających z zajęć świetlicowych. 

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

4. Uczniowie zapisani do  świetlicy są podzieleni na grupy wychowawcze, liczba uczniów w grupie 

nie powinna przekraczać 25. 

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

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

z obowiązującymi przepisami. 

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

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

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

2) wyrównywanie szans edukacyjnych; 

3) organizowanie zajęć o charakterze wychowawczo-profilaktycznym; 

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

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

5) stwarzanie warunków organizowania kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków kultury 

życia codziennego; 

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

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

8) rozwijanie samodzielności, samorządności i aktywności społecznej; 

9) kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej; 

10) umożliwienie udziału w różnych imprezach i konkursach; 

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

  z pedagogiem, psychologiem, logopedą, terapeutami pedagogicznymi; 

12) współpracę ze środowiskiem lokalnym.  

8. Świetlica pracuje na podstawie corocznie sporządzanego planu pracy zatwierdzanego przez dy-

rektora szkoły. 

9. W planie pracy uwzględnia się następujące formy zajęć: czytelnicze, plastyczno–techniczne,  

umuzykalniające, małe formy teatralne, gry i zabawy, zajęcia rekreacyjno–sportowe, zajęcia roz-

wijające zainteresowania i zdolności. 

10. Wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy składają rodzice do nauczycieli świetlicy. Wzór obo-

wiązującego wniosku określa dyrektor szkoły. 
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11. Rodzice składają wnioski o przyjęcie do świetlicy w ciągu 2 tygodni od przyjęcia dziecka do 

szkoły. W uzasadnionych przypadkach złożenie wymaganego wniosku może nastąpić także w in-

nym terminie. 

12. Do odbioru dziecka uprawnione są osoby pełnoletnie lub które ukończyły 12 lat i zostały upoważ-

nione na piśmie przez rodziców lub opiekunów prawnych. 

13. W przypadku próby odbioru dziecka przez  osobę, wobec której zachodzi podejrzenie, iż jest ona  

pod wpływem alkoholu lub działania innych środków odurzających, nauczyciel zobowiązany jest 

wezwać innego opiekuna dziecka. W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru 

dziecka, nauczyciel ma prawo wezwać policję. 

14. Uczeń może samodzielnie opuścić świetlicę na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica. 

 

 

Rozdział 4 

Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

 

§ 23. 

1. Szkoła podejmuje działania w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, o których mowa        w 

§ 3 ust. 3 pkt 6 i 7. 

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

wadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników. 

3. Wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami ewakuacyjnymi obo-

wiązującymi w szkole. 

4. W celu koordynacji prawidłowego przebiegu działań, o których mowa w ust. 2, dyrektor szkoły 

powołuje spośród nauczycieli zespół do spraw bezpieczeństwa i ewakuacji. 

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

w placówkach oświatowych. Przestrzeganie przepisów BHP podlega kontroli wewnętrznej         i 

zewnętrznej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia za-

jęć, w przypadku zagrożenia opuszcza wraz z uczniami miejsce zagrożenia i powiadamia       o 

tym fakcie dyrektora szkoły oraz odpowiednie służby. 

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

8. Do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte przewody elek-

tryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty, narzędzia itp. 

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

miejscach, w których prowadzone są zajęcia ruchowe, nauczyciel: 

1) kontroluje sprawność sprzętu przed rozpoczęciem zajęć, 

2) dba o prawidłową organizację pracy, dobiera odpowiednie metody, dostosowuje wymagania  

i formy zajęć do możliwości fizycznych i zdrowotnych uczniów, 

3) asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach. 

10. Pod nieobecność nauczyciela uczniowie nie mogą przebywać w sali gimnastycznej ani nie wolno 

wydawać uczniom sprzętu sportowego. 

11. Na pierwszych zajęciach roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z obowiązującym regu-

laminem korzystania z sali gimnastycznej, sprzętu sportowego, boiska szkolnego i terenu       re-

kreacyjnego i regulaminem szatni. 

12. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego mają obowiązek zapoznania się          z 

informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców. 
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13. Przed wyjazdem na zawody sportowe nauczyciel ma obowiązek każdorazowo uzyskać pisemną 

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

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

nauczyciela organizującego zawody. 

 

§ 24. 

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

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

stwierdzenia samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia, nauczyciel zobowiązany jest nie-

zwłocznie zawiadomić o tym wychowawcę oddziału lub pedagoga oraz rodziców. 

2. Uczeń pozostaje pod opieką nauczycieli 10 minut przed rozpoczęciem obowiązkowych dla niego 

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

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

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

2) świetlica szkolna działa od godz. 7:00 i każdy uczeń, który przyszedł do szkoły wcześniej, 

przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych, ma obowiązek zgłoszenia się do świetlicy; 

3) uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, którzy pozo-

stają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia od godziny ich rozpoczęcia do chwili ich 

zakończenia. 

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

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

dniu. 

4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą: 

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

2) nauczyciele pełniący dyżury podczas przerw, do ostatniej lekcji danego dnia, na korytarzach 

szkolnych; 

a) nauczyciel pełniący dyżur ma obowiązek dbać o  bezpieczeństwo uczniów na całym kory-

tarzu, 

b) nauczyciel sprowadza uczniów do szatni po ich ostatniej lekcji; 

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

pod jego opieką; 

4) o bezpieczeństwo dzieci w czasie innych form zajęć na terenie szkoły troszczą się prowadzący 

te zajęcia i biorą oni pełną odpowiedzialność za uczestników 

5. Na przerwach sale lekcyjne są zamknięte, a uczniowie oczekują na korytarzu przy sali, w której 

będą mieli zajęcia. 

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

zakończeniem w danym dniu, wychowawca, a pod jego nieobecność nauczyciel przedmiotu, pe-

dagog szkolny lub dyrektor szkoły (wicedyrektor szkoły) może, na pisemną prośbę rodziców 

zamieszczoną w dzienniku elektronicznym lub dostarczoną przez ucznia, zwolnić ucznia z zajęć 

na warunkach określonych przez rodzica, z tym, że od tej chwili odpowiedzialność za jego bez-

pieczeństwo ponoszą rodzice. 

7. W przypadku ucznia, który uskarża się na złe samopoczucie, zachorował lub uległ urazowi, 

 należy: 

a) niezwłocznie zawiadomić rodziców o dolegliwościach dziecka i postępować zgodnie  

z poczynionymi ustaleniami; 

b) uczeń musi być odebrany ze szkoły przez rodzica lub inną osobę dorosłą przez niego upo-

ważnioną, niedopuszczalne jest, aby chore dziecko opuściło budynek szkoły bez opieki 

osoby dorosłej.  

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

nich szatni i wyjścia z budynku oraz terenu szkoły.  
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9. Uczeń, który po zakończeniu zajęć obowiązkowych oczekuje na zajęcia dodatkowe, ma obo-

wiązek zgłosić się pod opiekę nauczyciela świetlicy. 

10. Uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii ma obowiązek przebywać w tym czasie pod opieką 

wychowawcy świetlicy. Podstawą jest wypełnienie przez rodzica Karty zgłoszenia dziecka do 

świetlicy. Jeżeli lekcja religii jest pierwszą lub ostatnią w planie zajęć ucznia,  rodzic powinien  

pisemnie zwolnić dziecko z uczestnictwa w zajęciach świetlicowych. 

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

niepedagogicznych. Jest zobowiązany podporządkować się ich poleceniom. 

12. Na terenie boiska szkolnego dzieci mogą przebywać tylko i wyłącznie pod nadzorem nauczy-

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

zobowiązani są do przestrzegania tego regulaminu. 

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

pływalni, zawodach sportowych i innych uregulowane jest wewnętrznymi zarządzeniami dy-

rektora szkoły. 

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

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

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

15. Postępowanie w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego regulują odrębne przepisy. Nauczy-

ciel ma obowiązek: udzielenia pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego, powia-

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

16. Uczeń nie może samodzielnie opuścić budynku szkoły w czasie trwania jego planowanych za-

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

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

alkoholu lub środków odurzających, nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły lub 

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

dziców ucznia. 

18. Uczniowie pozostawiający rowery, inne jednoślady przy budynku szkoły, zobowiązani są do 

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

ponosi odpowiedzialności materialnej za skradziony lub zniszczony rower. Fakt kradzieży dy-

rektor szkoły lub wicedyrektor zgłasza na policję. 

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

20. Zabrania się uczniom wchodzenia na parking dla pracowników szkoły. 

21. Uczniów, którzy mają pisemne zgody rodziców na samodzielny powrót do domu po zakończe-

niu zajęć obowiązuje niezwłocznie opuszczenie terenu szkoły. 

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

dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

 

§ 25. 

1. W szkole wprowadzono monitoring wizyjny celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom,  pra-

cownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły oraz zabezpiecze-

nia budynku szkoły przed innymi zagrożeniami. 

2. Rejestr i podgląd z kamer znajduje się w wybranych pomieszczeniach szkoły.  

 

Rozdział 5 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

 

§ 26. 

1. W szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII i VIII.   
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2. Doradztwo zawodowe ma charakter planowych działań koordynowanych przez doradcę zawo-

dowego, o którym mowa w § 54 zmierzające do stworzenia takich działań, które zapewnią ucz-

niom rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych kompetencji - w aspekcie wła-

snych pragnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu. Ma również za zadanie rozwijanie umie-

jętności aktywnego poszukiwania pracy, podejmowania racjonalnych decyzji oraz uświadomie-

nie konsekwencji dokonywanych wyborów. Ma wykształcić u uczniów umiejętność radzenia so-

bie ze zmianami poprzez szybką adaptację oraz wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i wy-

zwaniom zawodowym. 

3. Program doradztwa zawodowego  przygotowywany jest przez nauczyciela i dopuszczony przez 

dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Program powinien zawierać infor-

macje o zawodach, kwalifikacjach, stanowiskach pracy i predyspozycji zawodowej. 

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

przybliżyć poszczególne zawody uczniom na wycieczkach organizowanych do różnorodnych 

zakładów i instytucji. 

 

Rozdział 6 

Organizacja wolontariatu w szkole 

 

§ 27. 

1. W szkole, w ramach działań samorządu uczniowskiego, działa Szkolny Klub Wolontariatu. 

 

§ 28. 
1. Cele działalności Klubu: 

1) uczenie postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka, 

2) uczenie niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym i poza szkołą, 

3) uwrażliwianie na cierpienie, samotność i potrzeby innych, 

4) kształtowanie postaw prospołecznych, 

5) kreowanie wizerunku szkoły jako centrum lokalnej aktywności, 

6) podejmowanie w szkole działań w zakresie: pomocy koleżeńskiej w nauce, wsparcie uczniów 

niepełnosprawnych, sprawowanie opieki nad uczniami klas młodszych, praca na rzecz biblio-

teki szkolnej, 

7) podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego; 

2. Niepełnoletni członkowie Klubu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na 

działanie w Wolontariacie. 

3. Pracą Klubu kieruje wyznaczony przez dyrektora opiekun.  

4. Szkolny Klub Wolontariusza wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje regulamin oraz roczny 

plan pracy. 

5. Działalność Klubu jest potwierdzona zaświadczeniem, które wydaję się na zakończenie roku 

szkolnego lub za żądanie zainteresowanego. 

 

 

 

Rozdział 7 

Organizacja biblioteki szkolnej 

 

§ 29. 
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1. Biblioteka jest pracownią interaktywną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warunków pracy nauczycieli, 

popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców uczniów oraz wiedzy o regionie. 

2. W bibliotece znajdują się podręczniki szkolne, które są własnością szkoły. Uczniowie otrzymują 

podręczniki na zasadzie użyczenia. 

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów  

z zachowaniem obowiązujących procedur wdrożonych na czas zagrożenia epidemicznego. 

4. W skład biblioteki wchodzą: 

1) wypożyczalnia, w której gromadzi się, opracowuje i udostępnia zbiory oraz umożliwia użytkow-

nikom korzystanie z łącza internetowego; 

2) czytelnia, w której udostępnia się księgozbiór podręczny na miejscu oraz umożliwia użytkowni-

kom korzystanie z łącza internetowego. 

 

§ 30. 

1. Godziny pracy biblioteki są ustalane przez dyrektora szkoły i dostosowywane do tygodniowego roz-

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

2. Do zadań biblioteki szkolnej należy: 

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

dydaktyczno-wychowawczymi szkoły; 

2) gromadzenie opracowywanie i użyczanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materia-

łów ćwiczeniowych zgodnie z regulaminem; 

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

nych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

4) zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych czytelników; 

5) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębia-

nie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

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

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

i opiekuńczych; 

9) umożliwienie doskonalenia metod pracy nauczycieli; 

10) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej. 

 

§ 31. 

1. Biblioteka współpracuje z: 

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

jania zainteresowań czytelniczych, pogłębiania i wyrabiania nawyku czytania i samokształce-

nia; 

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

dydaktycznych i literatury przedmiotu, organizacji zajęć bibliotecznych, organizacji wspól-

nych przedsięwzięć; 

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

jania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów; 

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

literaturze pedagogicznej; 

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

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

6) instytucjami kultury i stowarzyszeniami zgodnie z potrzebami. 
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§ 32. 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) gromadzenie, ewidencja i opracowywanie zbiorów bibliotecznych; 

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych i udzielanie informacji bibliograficznych, źródłowych i 

tekstowych; 

3) poradnictwo w doborze odpowiedniej literatury; 

4) konserwacja zbiorów; 

5) inwentaryzacja i selekcja zbiorów; 

6) prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej; 

7) udział w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

8) rozpoznawanie zainteresowań oraz innych potrzeb czytelniczych; 

9) wprowadzanie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa; 

10) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki. 

2. Nauczyciel bibliotekarz na koniec roku kalendarzowego dokonuje z działem księgowości po-

równania zapisów wynikających z książki inwentarzowej z zapisami zawartymi na koncie środ-

ków trwałych (książki) tego działu. 

3. W bibliotece przeprowadzana jest inwentaryzacja księgozbioru z uwzględnieniem przepisów 

wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. 

 

 

Rozdział 8 

Działalność innowacyjna szkoły 

 

§ 33. 

1. Szkoła z własnej inicjatywy może prowadzić innowacje pedagogiczne, zwane dalej „innowa-

cjami”. 

2. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na 

celu poprawę jakości pracy szkoły. 

3. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły. 

4. Dyrektor szkoły zapewnia warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne do realizacji planowa-

nych działań innowacyjnych. 

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

o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę. 

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

prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań. 

7. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny. 

8. Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji. 

9. Autorzy (autor) zapoznają radę pedagogiczną z proponowaną innowacją.  

10. Dyrektor decyduje o wprowadzeniu innowacji po uzyskaniu: 

1)  zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji; 

2) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole,  

w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane. 

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

ewaluacji zawarty jest w opisie danej innowacji. 

 

Rozdział 9 

Współpraca szkoły z rodzicami. 

 

§ 34. 
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1. Warunkiem skutecznej współpracy z rodzicami uczniów jest jasne określenie celów i zasad.  

2. Wspólnym celem, do którego dążą rodzice i nauczyciele jest wszechstronny rozwój dziecka. 

3.  Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za wychowanie swojego dziecka i przyswajanie przez 

nie wartości, natomiast zadaniem szkoły jest wspieranie ich w podjętych przez nich działaniach. 

4. Pamiętając, iż jednolite postępowanie wszystkich dorosłych jest bardzo ważne w procesie wy-

chowania, należy podejmować wspólne działania. 

5. Oczekiwania rodziców wobec szkoły to niezwykle ważna informacja dla placówki planującej 

swoje zadania, a opinia rodziców o szkole ma służyć poprawie jakości jej pracy. 

6. Warunkiem poprawnych stosunków jest też aktywność i systematyczność. 

7. Należy tak organizować współpracę z domem, by odbywała się ona zgodnie z przyjętymi po-

wszechnie  zasadami współdziałania nauczycieli i rodziców:  

1) zasadą pozytywnej motywacji, gdyż nieodzownym warunkiem skutecznego współdziałania 

wychowawcy i rodziców jest dobrowolny i chętny w nim udział;  

2) zasada partnerstwa, postulująca równorzędne prawa i obowiązki wychowawcy i rodziców, 

aby żadna ze stron nie czuła się mniej wartościowa od drugiej;  

3) zasada wielostronnego przepływu informacji, zakładająca konieczność uruchomienia róż-

nych źródeł porozumiewania między nauczycielem a rodzicami;  

4) zasada jedności oddziaływań, przypominająca o konieczności realizowania przez szkołę  

i rodzinę zgodnych ze sobą celów wychowania;  

5) zasada aktywnej i systematycznej współpracy, uwydatniająca potrzebę czynnego i stałego 

zaangażowania nauczycieli i rodziców w wykonywanie zadań wypływających ze współ-

pracy. 

8. Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez: 

1) organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg wcześniej przedstawionego harmono-

gramu; 

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

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

sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicz-

nego; 

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

sny; 

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

5) włączanie w organizację imprez danego oddziału i szkoły; 

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

wych i szkolnych za pośrednictwem dziennika elektronicznego; 

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

9. Rodzice mają prawo do: 

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

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

pozycji ekonomicznej; 

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

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

z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka; 

4) dostępu do wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w szkole; 

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

dziców; 

6) żądania wysokiej jakości usług edukacyjnych; 

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

uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie ich dziecka w szkole; 
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8) zapoznania się z obowiązującymi w szkole dokumentami w szczególności z wymaganiami 

edukacyjnymi obowiązującymi na danym etapie edukacji ich dziecka, zasadami 

wewnątrzszkolnego oceniania, statutem szkoły i innymi dokumentami mającymi wpływ na 

funkcjonowanie jego dziecka w szkole; 

9) pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły; 

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

religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie. 

10. Rodzice mają obowiązek: 

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

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

3) przekazywania wszelkich informacji związanych z możliwością osiągnięcia wspólnych,  

(tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych; 

4) osobiście włączać się w życie szkoły ich dziecka i stanowić istotną część społeczności lokal-

nej; 

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

skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania; 

6) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

7) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 

8) usprawiedliwić nieobecność swojego dziecka w szkole w ciągu 2 tygodni, można to zrobić 

elektronicznie przez dziennik elektroniczny. 

9) w sytuacji  odebrania dziecka podczas zajęć rodzic/osoba upoważniona ma obowiązek wy-

pełnić i pozostawić nauczycielowi lub w sekretariacie szkoły kartę zwolnienia dziecka; 

10) reagować na przejawy niewłaściwego zachowania swojego dziecka w szkole i poza jej tere-

nem; 

11) rodzice są zobowiązani respektować uchwały rady rodziców podjęte w ramach ich kompeten-

cji; 

12) systematycznie sprawdzać w dzienniku elektronicznym oceny i informację dotyczącego swo-

jego dziecka. 

11. Do szkoły nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących 

 i z objawami innych chorób.   

12. W przypadku szczególnie rażącego zaniedbywania obowiązków wobec ucznia przez jego rodzi-

ców, zaniedbywania realizacji obowiązku szkolnego i niereagowania na wezwania szkoły, dyrek-

tor szkoły może skierować sprawę do Sądu Rodzinnego. 

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

1) udział jego dziecka nauką religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie; 

2) odroczenie obowiązku szkolnego; 

3) przyspieszenie obowiązku szkolnego; 

4) objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem; 

5) objęcie dziecka indywidualnym tokiem lub programem nauki; 

6) realizację obowiązku szkolnego poza szkołą. 

14. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego przekazuje rodzicom kalendarz roku szkol-

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

15. Obecność rodziców/prawnych opiekunów na zebraniach jest obowiązkowa. W przypadku nieo-

becności z ważnych przyczyn, rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do ustalenia indywidual-

nego kontaktu z wychowawcą w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie od zebrania. 

16. Wychowawca oddziału może zwołać nadzwyczajne zebranie rodziców z własnej inicjatywy lub 

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

nym zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora szkoły. 

17. Zebrania oddziałów są protokołowane. 
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18. Wychowawca oddziału może komunikować się z rodzicami wykorzystując: dziennik elektro-

niczny lub telefon, w uzasadnionych przypadkach dzienniczek papierowy. 

19. Rozmowy odbywają się w klasach, gabinecie pedagoga lub innym przeznaczonym do tego celu 

pomieszczeniu. Nauczyciele nie udzielają informacji o postępach ucznia: w trakcie prowadzonych 

przez siebie zajęć, na korytarzu, boisku szkolnym  i w czasie pełnienia dyżuru. 

20. Szkoła nie udziela informacji o funkcjonowaniu ucznia w szkole drogą telefoniczną. W wyjątko-

wych sytuacjach za zgodą Dyrektora szkoły może odbyć się taka rozmowa. 

 

§ 35. 

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

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

względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

 

§ 36. 
1. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz me-

tod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka zobowiązany jest przekazać dyrektorowi szkoły 

uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym 

dziecka. 

 

Rozdział 10 

Organizacja stołówki szkolnej 

 

§ 37. 

1. Szkoła zapewnia pomieszczenie służące wyłącznie do spożywania posiłków podczas pobytu 

uczniów w szkole.  

2. Pomieszczenie to jest wynajmowane ajentowi, który samodzielnie prowadzi stołówkę szkolną. 

3. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.  

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

szkoły w porozumieniu z ajentem, który wygrał konkurs na prowadzenie żywienia w szkole.  

5. W szkole, w celu ułatwienia uczniom korzystania ze stołówki szkolnej, ustala się harmonogram 

wydawania obiadów. 

6. W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków spożywania posiłków, dyrektor szkoły 

organizuje w stołówce dyżury nauczycieli, ustalając ich harmonogram.  
7. W ramach pracy stołówki działa sklepik szkolny.  

 

 

Rozdział 11 

Pomoc materialna oraz psychologiczno-pedagogiczna 

 

§ 38. 

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

w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne; 

2) wyprawka szkolna; 

3) zasiłek losowy. 
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§ 39. 
1. M. st. Warszawa  uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na jego terenie. 

2. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz dzielnicy Bielany 

m. st. Warszawy 

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

nistracyjne. 

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

1) wniosek rodziców; 

2) wniosek dyrektora szkoły. 

 

§ 40. 

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

uczniem oraz poprzez zintegrowanie działania nauczycieli i specjalistów. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspoka-

janiu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu nie tylko 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, ale również czynników środowiskowych 

wpływających na jego funkcjonowanie, w celu wsparcia potencjału rozwojowego ucznia i stwa-

rzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowisku spo-

łecznym. 

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole uczniom udzielają nauczyciele oraz specjaliści 

wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególno-

ści psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni, doradcy zawodowi zwani dalej 

„specjalistami”. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom po-

lega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych      i 

dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektyw-

ności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest bezpłatne i dobrowolne. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami 

uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi, placówkami dosko-

nalenia nauczycieli i innymi podmiotami zajmującymi się wspieraniem szkół w tym zakresie. 

8. O pomoc psychologiczno-pedagogiczną może się zwrócić każdy podmiot funkcjonujący  

w szkole. 

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

z uczniami, głównie w formie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, zajęć 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia związane z wyborem kształcenia i 

zawodu, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia  się  i innych zajęć niezbędnych do prawi-

dłowego funkcjonowania ucznia w szkole.  

10. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom 

w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

11. W szkole ustala się następujące oddziaływania wychowawcze: 

1) słowne zwracanie uwagi uczniowi w rozmowie indywidualnej lub na forum klasy; 

2) wpis informacji o zachowaniu ucznia do dziennika elektronicznego; 

3) bezpośrednia rozmowa z rodzicami; 

4) posiedzenia zespołów wychowawczych; 

5) nadzór pedagoga/psychologa nad dzieckiem, w ustalonej z rodzicami formie, np. kontrakt, 

metoda wspólnej sprawy; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2015&qplikid=1#P1A6
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6) stosowanie obowiązujących w  szkole procedur; 

7) stosowanie kar i nagród ujętych w statucie szkoły; 

8) współpraca z instytucjami zewnętrznymi. 

 

§ 41. 
2. Do szkoły, na wniosek rodziców, przyjmuje się uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidu-

alnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dosto-

sowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu eduka-

cyjno-terapeutycznego, o którym mowa w § 2 pkt 17.  

3. Dla uczniów z klas 0-8 posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym z zaleceniem 

wsparcia przez nauczyciela wspomagającego dyrektor w miarę możliwości zapewnia taką formę 

pomocy. 

 

§ 42. 
1. Jeżeli stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, 

obejmuje się go indywidualnym nauczaniem lub zindywidualizowaną ścieżką kształcenia. 

2. Objęcie ucznia indywidualnym nauczaniem wymaga zgody organu prowadzącego i jest udzie-

lane na wniosek rodziców.  

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rodzice składają do dyrektora szkoły wraz z orzeczeniem 

poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia ucznia indywidualnym naucza-

niem.  

4. Indywidualne nauczania organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie 

indywidualnego nauczania. 

5. Indywidualne nauczania organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych  

w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 3. 

6. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela w indywidualnym i bezpo-

średnim kontakcie z uczniem. 

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramo-

wego planu nauczania z dostosowaniem do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwo-

ści psychofizycznych ucznia. 

8. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, 

może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi 

zajęciami edukacyjnym, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w 

miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania. 

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, wraz z uzasadnieniem składa się w formie pisemnej. 

10. Uczniowi objętemu indywidualnym nauczaniem, dyrektor szkoły umożliwia udział w zajęciach 

rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz 

udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. 

 

§ 43. 
1. Na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dyrektor szkoły może zezwolić 

uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela opiekuna. 

2. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfika-

cyjnego. 

3. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszyst-

kich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla da-
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nej klasy według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edu-

kacyjnych. 

4. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obo-

wiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania. 

5. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego 

program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany      

w czasie całego roku szkolnego. 

6. Z wnioskiem o indywidualny program lub toki nauki mogą wystąpić rodzice lub nauczyciel. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wycho-

wawcy oddziału, który przygotowuje opinię o możliwościach, predyspozycjach i oczekiwaniach 

ucznia oraz jego osiągnięciach. Opinię wychowawcy dołącza się do wniosku wraz z opinią po-

radni psychologiczno-pedagogicznej. 

8. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego 

roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozy-

tywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

9. Nauczyciel-opiekun opracowuje dla ucznia indywidualny program nauki lub akceptuje program 

nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem. 

10. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do 

danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia eduka-

cyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we własnym 

zakresie. 

11. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom  

z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel pro-

wadzący zajęcia może, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, do-

stosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, 

z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. 

12. Uczeń, od klasy IV, realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egza-

minu klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 73. 

 

 

 

 

 

§ 44. 
1. Szkoła, w celu wsparcia merytorycznego nauczycieli i specjalistów oraz w przypadku trudności  

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

giczno-pedagogiczną.  

 

DZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 45. 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowią-

zek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie z poszanowaniem godności osobistej 

ucznia 

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

z zastrzeżeniem art. 15 ustawy Prawo oświatowe. 
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4. Szczegółowy zakres obowiązków dla nauczycieli przygotowuje i zapoznaje z nim dyrektor 

szkoły. 

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

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia  

6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny. 

 

Rozdział 1 

Prawa i obowiązki nauczycieli 

 

§ 46. 

1. Nauczyciel ma prawo, w szczególności do:  

1) poszanowania godności osobistej i godności zawodu nauczyciela; 

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

spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne; 

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

programu nauczania; 

4) wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

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

dla funkcjonariuszy publicznych; 

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

z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

2. Do zadań nauczyciela, w szczególności należy: 

1) zapewnienie uczniowi warunków do jego rozwoju; 

2) angażowanie się do tworzenia i modyfikowania programu rozwoju szkoły; 

3) zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wy-

konywanych zadań organizacyjnych; 

4) prowadzenie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem; 

5) kształtowanie u uczniów oraz u siebie umiejętności posługiwania się technologią informa-

tyczną i wykorzystywaniem jej na zajęciach przez siebie prowadzonych; 

6) pomoc uczniom w planowaniu własnego rozwoju; 

7) umożliwienie uczniom osiągania postępów i sukcesów; 

8) uwzględnienie w swojej pracy pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

9) zapewnienie  rozwoju zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; 

10) stosowanie metod pracy z uczniami, które są odpowiednio dobrane, zróżnicowane i sku-

teczne, celem pobudzenia ich aktywności; 

11) ustalanie wymagań edukacyjnych, precyzyjnie ich określanie i dostosowywanie do indywi-

dualnych możliwości i predyspozycji uczniów; 

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

sprawdzianów; 

13) zapewnianie pełnej realizacji podstawy programowej; 

14) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat; 

15) zapewnianie uczniom równych szans uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyj-

nych; 

16) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego funkcjonującego w szkole; 

17) rozpoznawanie problemów wychowawczych i psychologiczno-pedagogicznych uczniów  

i zgłasza ich wychowawcy oddziału, psychologowi, pedagogowi szkolnemu; 

18) przestrzeganie przepisów prawa oraz zapisów niniejszego statutu; 

19) chronienie danych osobowych swoich uczniów; 

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

dyrektora szkoły. 
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3. Nauczyciel jest zobowiązany: 

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

wych, pozalekcyjnych; 

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

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

pewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,        o 

których mowa w § 22 i § 23; 

3) uczestniczyć w zebraniach rady pedagogicznej; 

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

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

pieczeństwo; 

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

wojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia poprzez dostosowanie 

metod i form pracy z uczniem; 

7) przestrzegać czasu pracy ustalonego w szkole; 

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

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

dyrektora szkoły; 

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

egzaminom sprawdzającym; 

10) przestrzegać w szkole zasad współżycia społecznego; 

11) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indy-

widualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem; 

12) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekar-

skim i stosować się do wskazań lekarskich; 

13) niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o zauważonym w szkole wypadku albo zagro-

żeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znaj-

dujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie; 

14) współdziałać, z dyrektorem szkoły oraz upoważnionymi osobami, w wypełnianiu obowiąz-

ków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 

 

§ 47. 
1. W szkole można zatrudnić za zgodą organu prowadzącego, nauczyciela posiadającego kwalifi-

kacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów posia-

dających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym 

zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone. 

2. Do zadań nauczyciela wspomagającego należy: 

1) rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie; 

2) wsparcie ucznia w bieżącej pracy podczas zajęć edukacyjnych adekwatnie n do potrzeb wy-

nikających z niepełnosprawności; 

3) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i/lub specjalistycznych; 

4) realizacja czynności opiekuńczych; 

5) informowanie nauczycieli o postępach i trudnościach ucznia w toku zajęć, pomoc w dosto-

sowaniu wymagań odpowiednio do potrzeb ucznia, przygotowanie materiałów i pomocy do 

zajęć; 

6) udział w spotkaniach z rodzicami ucznia, informowanie ich o postępach ucznia, instruktaż 

do pracy w domu; 
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7) prowadzenie dokumentacji dot. pracy z uczniem. 

 

 

Rozdział 2 

Wychowawcy oddziałów 

 

§ 48. 

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

powiedzialną rolę opiekuna i organizatora życia społeczności danego oddziału. 

2. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczy-

cieli, zwanemu dalej „wychowawcą oddziału”. 

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

szczególne okoliczności, prowadzi oddział w całym cyklu kształcenia. 

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

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

spornych. 

5. Formy spełniania zadań przez wychowawcę oddziału powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

 

§ 49. 
1. Regulamin obowiązujący wychowawców  

 

1) podejmowanie działań kształtujących osobowość uczniów, ich rozwój intelektualny i emocjo-

nalny; 

2) umiejętne kontrolowanie i korygowanie procesu przygotowania uczniów do pełnienia odpo-

wiedzialnych ról w życiu dorosłym; 

3) utrzymywanie indywidualnych kontaktów z rodzicami uczniów w celu ustalenia jego potrzeb 

wychowawczo-opiekuńczych; 

4)  informowanie rodziców o zagrożeniach, trudnościach edukacyjnych czy wychowawczych; 

5) poinformowanie rodziców o stałych terminach spotkań z rodzicami oraz konsultacjach na 

pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym; 

6) prowadzenie dokumentacji wychowawczej zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły; 

7) opracowywanie i realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego swojego oddziału; 

8) analizowanie i ocenianie efektów pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej; 

9) dwa razy w roku, w trakcie klasyfikacji, informowanie o realizacji zadań wychowawczych 

swojego oddziału. 

2. Wychowawca oddziału w swoich działaniach ściśle współpracuje z dyrektorem szkoły, pedago-

giem szkolnym, psychologiem, nauczycielami przedmiotów uczących w danym oddziale        i 

rodzicami uczniów. 

 

§ 50. 

1. Wychowawca oddziału ma prawo: 

2. otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, poznać jego mocne i słabe strony, umiejęt-

nie je wykorzystać w procesie wychowawczym; 

3. kształtować umiejętność zespołowego współdziałania poprzez organizowanie zajęć pozalekcyj-

nych (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeum, uroczystości rocznicowe, świąteczne, itp.); 

4. rozpoznawać warunki społeczno-ekonomiczne ucznia i występować o odpowiednią pomoc; 

5. decydować o ostatecznych ocenach zachowania uczniów oddziału. 
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§ 51. 

1. Wychowawca jest odpowiedzialny za właściwe, zgodne z przepisami i terminowe, wykonywanie 

obowiązków określonych w zakresie czynności, a w szczególności: 

2. prawidłowe i terminowe wypełnianie dokumentacji: dzienników, arkuszy ocen, świadectw 

szkolnych itp.; 

3. prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i innej dokumentacji uczniowskiej, w tym jej aktu-

alizowanie; 

4. podsumowywanie i kontrolę frekwencji tygodniowej i miesięcznej; 

5. informowanie rodziców ucznia o postępach i osiągnięciach szkolnych wychowanków oraz  

o ewentualnych zagrożeniach; 

6. efektywne podejmowanie działań i osiąganie wysokich wyników w pracy, przestrzeganie po-

rządku i dyscypliny pracy; 

7. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora, dotyczących jego wychowanków; 

8. stworzenie odpowiednich warunków zapewniających bezpieczeństwo uczniom biorącym udział  

w wycieczkach, imprezach i spotkaniach organizowanych poza szkołą; nadzorowanie przestrze-

gania przez wszystkich uczestników obowiązujących zasad oraz bezpieczeństwa i higieny. 

 

 

Rozdział 3 

Nauczyciele specjaliści 

 

§ 52. 

1. Do zadań nauczyciela pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego i psychologa należy: 

1) indywidualna opieka pedagogiczna i psychologiczna nad uczniami i rodzinami jej wymaga-

jącymi; 

2) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepo-

wodzeń szkolnych; 

3) udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środo-

wiskowych; 

4) udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych proble-

mów wychowawczych i rodzinnych; 

5) koordynowanie działań mających na celu udzielanie uczniom pomocy materialnej przez 

ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje świadczące ten rodzaj wspierania rodziny; 

6) koordynowanie pomocy przez instytucje społeczne, administracyjne i inne placówki świad-

czące pomoc społeczną; 

7) prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edu-

kacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia; 

8) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów związanych      z 

etapem rozwojowym uczniów; 

9) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i i pozaszkolnym uczniów; 

10) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzyso-

wych; 

11) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedago-

gicznej; 

12) prowadzenie warsztatów i innych form pracy z uczniami celem wspierania działań wycho-

wawczych nauczycieli. 

2. Do zadań pedagoga specjalnego w szkole i placówce należy w szczególności: 
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1) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom, 

2) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

3) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidual-

nych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w 

celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przy-

czyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i 

ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

4) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycz-

nych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze 

względu     na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofi-

zyczne ucznia, 

5) wspieranie nauczycieli i wychowawców w: 

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funk-

cjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia  i jego 

uczestnictwo    w życiu szkoły lub placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy  

z uczniem, 

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych                        

i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów. 

3. W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły pomoc psychologiczno- pe-

dagogiczna jest realizowana w formach dostosowanych do możliwości jej sprawowania     w 

formie zdalnej lub na wniosek rodziców może być prowadzona w szkole.  

 

§ 53. 

1. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

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

stanu mowy uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych z uczniami u których stwierdzono zaburzenia rozwoju 

mowy; 

3) współpraca z rodzicami w zakresie porad i konsultacji dotyczących prowadzenia ćwiczeń  

z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunika-

cji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedago-

gicznej. 

 

§ 54. 

1. Do zadań doradcy zawodowego należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne oraz za-

wodowe, pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych oraz zawodowych wła-

ściwych dla danego poziomu kształcenia; 
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3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

 

§ 55. 

1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami roz-

wojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeu-

tycznym; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

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

logiczno-pedagogicznej. 

 

§ 56. 

1. Wszyscy nauczyciele specjaliści przygotowują, w każdym roku szkolnym, plan swojej pracy 

 i przedstawiają do akceptacji dyrektorowi szkoły. 

 

 

Rozdział 4 

Pracownicy obsługi i administracji 

 

§ 57. 

1. W szkole tworzy się stanowiska kierownika administracyjnego. Szczegółowy zakres jego kom-

petencji określa dyrektor szkoły, powierzając to stanowisko. 

2. W szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest 

zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkoły, jako instytucji publicznej oraz utrzymanie 

obiektu, a także jego otoczenia w czystości i porządku. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe zada-

nia ustala dyrektor szkoły. 

4. Pracownik zatrudniony w szkole jest zobowiązany:  

1) zgłosić nauczycielowi, wychowawcy, pedagogowi lub dyrektorowi szkoły wszelki przypadki 

niewłaściwego zachowania uczniów na terenie szkoły, jak również inne nieprawidłowości  

w funkcjonowaniu szkoły, czy też sytuacje zagrażające bezpieczeństwu uczniów i pracowni-

ków szkoły; 

2) zabezpieczyć pomieszczenia szkolne w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia życia        i 

zdrowia uczniów i innych osób przebywających na terenie szkoły. 

5. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r.- Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze. 

 

§ 58. 

1. W szkole zatrudniona jest pielęgniarka. Do jej zadań należy: 

1) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań i urazów; 

2) czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej;  
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3) udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej oraz podej-

mowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia; 

4) doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji 

posiłków i warunków sanitarnych w szkole. 

 

DZIAŁ VI 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW 

 

Rozdział 1 

Ogólne zasady oceniania 

 

§ 59. 

2. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

 

§ 60. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu rozpoznanie przez nauczycieli poziomu 

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

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edu-

kacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

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

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

cieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia spo-

łecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

 

§ 61. 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne; 

3) śródroczne i roczne,  

4) końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

1) Nauczyciel  ustnie na zajęciach lekcyjnych uzasadnia uczniowi  ustalone oceny bieżące, śród-

roczne, roczne i końcowe.  

2) Dodatkowo, na prośbę ucznia lub rodzica, nauczyciel jest zobowiązany ustnie uzasadnić usta-

lone oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe w terminach ustalonych z uczniem lub ro-

dzicem. 

3. Uzasadnienie oceny bieżącej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych i znanych ucz-

niowi kryteriów (oczekiwań) wobec jego pracy, wypowiedzi lub innej aktywności oraz wskaza-

nie: 

1) co uczeń zrobił dobrze, 

2 )  co uczeń ma poprawić,  

3 )  w jaki sposób uczeń ma poprawić ocenę, 

4 )  jak ma pracować dalej, czyli sformułowanie wskazówek do dalszego rozwoju. 
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4 .  Śródroczna, roczna i końcowa ocena z zajęć edukacyjnych nie jest średnią arytmetyczną ocen 

cząstkowych.  

5. Jeśli uczeń lub rodzic uzna uzasadnienie za niewystarczające, może złożyć pisemny wniosek do 

dyrektora szkoły o sporządzenie uzasadnienia oceny na piśmie. Nauczyciel sporządza uzasad-

nienie w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Pisemne uzasadnienie oceny obejmuje 

wskazania, wymienione w ust. 3 lub 4. Pisemne uzasadnienie nauczyciel przedmiotu składa w 

sekretariacie szkoły. Dyrektor w ciągu trzech dni przekazuje uzasadnienie  oceny wnioskodawcy. 

6. W klasie czwartej dwa pierwsze tygodnie września są okresem adaptacyjnym i pozostają bez 

ocen niedostatecznych w zakresie oceniania obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyj-

nych. 

7. Na dwa tygodnie przed egzaminem ósmoklasisty w klasach ósmych nie przeprowadza się 

sprawdzianów z przedmiotów innych niż egzaminacyjne. 

8. Sposób udostępnienia sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac uczniowi i jego rodzicom: 

1) sprawdzone i ocenione pisemne prace domowe, kartkówki dotyczące zagadnień omawianych 

podczas trzech ostatnich zajęć oraz testy i sprawdziany dotyczące działów programowych są 

oddawane uczniom do domu. W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może oddać uczniowi 

kopię jego pracy. 

9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, eg-

zaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja, stanowiąca załącznik do arkusza ocen, a doty-

cząca oceniania ucznia, jest udostępniania do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Dokumenta-

cję udostępnia do wglądu wychowawca oddziału lub dyrektor szkoły: 

1)  na pisemny wniosek rodzica lub ucznia dyrektor szkoły  udostępnia do wglądu dokumentację 

dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub  dokumentacje dotyczącą zastrze-

żeń do oceny klasyfikacyjnej oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia         w 

terminie i miejscu wspólnie ustalonym. 

2)  udostępnianie odbywa się w obecności dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej. Uczeń 

lub rodzic ma prawo do uzyskania uzasadnienia oceny ustalonej w wyniku egzaminu klasyfi-

kacyjnego i poprawkowego oraz do dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą  testu 

wykorzystanego do egzaminów  i sposobem oceniania pracy ucznia. Uczeń lub rodzic może 

sporządzać  notatki, odpisy. 

3) dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń 

wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania oraz innej doku-

mentacji dotyczącej oceniania ucznia nie można wynosić poza teren szkoły. 

§ 62. 

1. Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie uczniowi informacji  

o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających mu w uczeniu się, przez wskazanie, co wy-

maga poprawy, jak należy to poprawić i dalej się uczyć. 

2. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawiania zajęć edukacyjnych      w 

blok przedmiotowy, odrębnie ustala się oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych wchodzą-

cych w skład tego bloku. 

3.  Ze względu na różnorodne możliwości psychofizyczne uczniów, w trakcie zajęć edukacyjnych 

oraz w procesie oceniania, stosowane będą następujące zasady związane z dostosowaniem wy-

magań edukacyjnych w stosunku do uczniów mających specyficzne trudności w uczeniu się: 

1) dodatkowe wyjaśnienia treści poleceń; 

2) polecenia naprowadzające; 

3) zwiększenie ilości czasu przeznaczonego na rozwiązanie konkretnego problemu; 

4) zmniejszenie ilości zadań do rozwiązania; 

5) zróżnicowanie prac domowych; 

6) wymaganie również zadań o niewielkim stopniu trudności; 
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7) pozytywna motywacja-wskazywanie nawet drobnych sukcesów; 

8) wskazywanie związków i zastosowań konkretnego problemu z życiem codziennym; 

9) wspomaganie ucznia w utrwaleniu nabytych wiadomości; 

10) wspólne z uczniem wyjaśnianie niezrozumiałych zagadnień problemowych. 

 

§ 63. 

1. Nauczyciele na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu  ustnie informują uczniów o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śród-

rocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowa-

nego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

 z zajęć edukacyjnych; 

4) wymagania, o których mowa  w pkt. 1 dostępne są na stronie internetowej szkoły. 

2. Do zadań nauczycieli związanych z ocenianiem, należy ponadto: 

1) indywidualizowanie pracy z uczniem; 

2) dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) ustalenie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z prowadzonego przez siebie przedmiotu; 

4) dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowa-

niem społecznym, ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela 

zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia tych uczniów; 

5) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie uczniowi uzupełnienia braków, jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej okaże 

się, że uczeń może nie otrzymać promocji do klasy programowo wyższej; 

7) na dwa tygodnie przed rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej poinformowanie ucznia  

i jego rodziców o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej z nauczanego 

przedmiotu; 

8) ustalanie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z zajęć edukacyjnych i przedstawianie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicz-

nej. 

3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej za-

chowania; 

3) w  klasach ósmych wychowawca informuje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmokla-

sisty  

4. Do zadań wychowawcy w zakresie oceniania należy w szczególności: 

1) ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia po zasięgnięciu opi-

nii: nauczycieli uczących w danym oddziale, uczniów danego oddziału i ocenianego ucznia; 

2) przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej poinformowanie ucznia i jego rodziców  

o przewidywanej dla niego rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania; 

3) ustalenie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zacho-

wania i przedstawienie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

5. Do zadań dyrektora szkoły związanych z ocenianiem należy w szczególności: 

1) zwolnienie ucznia z realizowania danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeśli były zre-

alizowane na wcześniejszym etapie edukacyjnym; 

2) zwalnianie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
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wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń, wydanej przez lekarza na czas określony  

w tej opinii; 

3) zwalnianie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, edukacji informatycznej  lub 

informatyki, na wniosek rodzica, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii; 

4) zwalnianie, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, do końca danego etapu edukacyj-

nego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawno-

ściami sprzężonymi, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera na wniosek rodziców oraz na 

podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; w 

przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzecze-

nie  

o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożyt-

nego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

6. Do zadań rady pedagogicznej, związanych z klasyfikacją i promowaniem uczniów należy: 

1) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; jeżeli rada peda-

gogiczna nie podejmie uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów o tychże wynikach 

rozstrzyga dyrektor; w przypadku, gdy dyrektor szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia o klasy-

fikacji i promocji uczniów, o klasyfikacji i promocji uczniów decyduje nauczyciel wyzna-

czony przez organ prowadzący szkołę); 

2) wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny uczniowi nieklasyfikowanemu z powodu nie-

usprawiedliwionej nieobecności;  

3) Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że 

te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej  - art. 44m ust. 6 ustawy o systemie 

oświaty. 

4) przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu. 

7. W przypadku niewykonania przez nauczyciela, wychowawcę oddziału lub radę pedagogiczną 

zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów te zadania i 

kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel. 

8. W przypadku niewykonania przez nauczyciela lub radę pedagogiczną zadań 

i kompetencji w zakresie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty te zadania  

i kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel. 

  9. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów 

rozstrzygnięcie należy do dyrektora szkoły. 

 

§ 64. 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede 

wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć; a w przypadku wychowania fizycznego, także systema-

tyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez 

szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

§ 65. 

1. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ustalone według następującej skali: 

 

Lp. Nazwa oceny Stopień wyrażony cyfrą Skrót oceny 

1 celujący 6 cel 

2 bardzo dobry 5 bdb 
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3 dobry 4 db 

4 dostateczny 3 dst 

5 dopuszczający 2 dop 

6 niedostateczny 1 ndst 

 

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa  

w pkt. 1–5 tabeli. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa 

w pkt. 6 tabeli. 

3. Oceny bieżące, śródroczne oceny klasyfikacyjne oraz przewidywane oceny śródroczne i przewi-

dywane roczne  z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali przedstawionej w ust. 

l. Dopuszcza się dodawanie do oceny znaku „+" lub „-", przy czym „+” podwyższa ocenę o pół 

stopnia, a „-” obniża ocenę o 0,25 stopnia. 

4. Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza, wpisując w rubrykę „0”, jest to jedynie in-

formacja dla nauczyciela i ucznia o stanie zaliczenia pracy. 

5. Znak graficzny „parafka” pod pracą ucznia oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela,  

a nie sprawdzania zawartości merytorycznej. 

6. Roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ustalone wg następującej skali: 

 

 

lp. Nazwa oceny Skrót oceny 

1 wzorowe wz 

2 bardzo dobre bdb 

3 dobre db 

4 poprawne popr 

5 nieodpowiednie ndp 

6 naganne ng 

7. Końcowe oceny klasyfikacyjne i końcowa ocena zachowania wyrażone są w skali, o której mowa 

w ust. 1, 3 i 4. 

8. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopol-

skiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną 

roczną ocenę klasyfikacyjną, ustaloną według skali, o której mowa w ust. 1.  

9. Konkursy szkolne są punktowane w skali 0-100%. Ilość zdobytych punktów przeliczana jest na 

oceny cząstkowe z przedmiotu: 100% - 98% - celująca, 97% - 89% - bardzo dobra 

10. Konkursy wieloetapowe – uczeń otrzymuje ocenę cząstkową z przedmiotu:   

1) bardzo dobry – za reprezentowanie szkoły w kolejnym etapie 

2) bardzo dobry+ - wyróżnienie w konkursie 

3) celujący – za zdobycie tytułu finalisty lub laureata. 

 

11. Egzaminy, konkursy i osiągnięcia zewnętrzne ucznia, w których uczeń nie był reprezentantem 

szkoły i szkoła nie brała udziału w tych egzaminach, konkursach i zawodach – nie będą brane 

pod uwagę przez nauczycieli i nie wpływają na oceny cząstkowe, śródroczne i roczne ze wszyst-

kich przedmiotów. 
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Rozdział 2 

Ocenianie uczniów w klasach I-III 

 

§ 66. 

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z  zajęć edukacyjnych, oprócz religii i etyki, jeśli uczeń  

w nich uczestniczy, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami 

opisowymi. 

W bieżącym ocenianiu pracy ucznia można stosować formy:  

1) słowną – ustne wyrażenie uznania lub dezaprobaty np. brawo, bardzo ładnie, wspaniale, 

ładnie, postaraj się, popracuj jeszcze, popraw się;  

2) ocenę spontaniczną połączoną z gestem, mimiką i niewerbalnym przekazem informacji 

przez nauczyciela; 

3) pisemną – w formie krótkiego komentarza do zeszytu uczniowskiego – określającą jakość, 

mocne i słabe strony pracy ucznia wyrażoną jako zapisy informacji w postaci skrótów li-

terowych:  W – Wspaniale!; T – Tak trzymać!; T/C – Dobrze!; C – Postaraj się!; C/N – 

Słabo!; N – Musisz się poprawić!; 

4) w formie stempli, które w naszej szkole na co dzień wspomagają ocenę opisową ucznia  

i będą pojawiały się pod pracami dzieci. Symbole graficzne stempli są wskazówką dla 

ucznia i rodzica o poziomie wykonania przez dziecko danej pracy i zachowaniu               w 

szkole. 

3. Ocenie w formie stempli przypisane są następujące opisy: 

1) Góry (Wspaniale)- otrzymuje uczeń, który: 

a) wyjątkowo dobrze opanował wiadomości określone programem nauczania i często jego 

wiadomości wykraczają poza program; 

b)  sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami; 

c) zawsze wykonuje prace na wysokim poziomie;  

d) wykazuje zaangażowanie, inicjatywę i oryginalność; 

e) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;  

f) osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych na szczeblu 

szkoły, miasta, województwa i kraju. 

2) Żagielek ( Tak trzymać)- otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej 

klasie;  

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;  

c) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem danej 

klasy;  

d) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach;  

e) sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł in-

formacji, potrafi również korzystając ze wskazówek nauczyciela, dotrzeć do innych źró-

deł wiedzy;  

f) bierze udział w konkursach przedmiotowych.  

3) Słoneczko  (Dobrze) – otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości określone programem nauczani w danej klasie;  

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne;  

c) pracuje przy niewielkiej pomocy nauczyciela;  

d) potrafi korzystać z poznanych w czasie lekcji źródeł informacji; 

e) znak ten służy zmotywowaniu uczniów do większego wysiłku tak, by uczeń miał świa-

domość, że nawet jego drobne sukcesy są dostrzegane przez nauczyciela. 
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4) Kotwica ( Postaraj się)– otrzymuje uczeń, który:  

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem w danej klasie;  

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne o średnim stopniu trudności;  

c) potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji;  

d) potrafi samodzielnie wykonywać proste zadania, złożone wykonuje wyłącznie z po-

mocą nauczyciela;  

e) opanował wiadomości programu, pozwalające mu na rozumienie najważniejszych za-

gadnień w stopniu zadowalającym.  

5) Dzwon (Słabo.)- otrzymuje uczeń, który:  

a) ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności, ale braki te nie przekraczają możliwości 

uzyskania wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki; 

b)  rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu 

trudności przy pomocy nauczyciela;  

c) to „czerwony sygnał” zwracający uwagę, że trzeba uzupełnić braki; 

d) dzwon: jest sygnałem dla rodziców, aby z wychowawcą ustalić jednolite działania wy-

chowawcze lub zapewnić pomoc niezbędną dziecku. Jest to najważniejszy znak ponie-

waż i stan wiedzy i zachowania dziecka mogą się zmieniać tylko poprzez działania ro-

dziców (wspólnie z wychowawcą). 

6) Flaga piracka (Musisz się poprawić)- otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych, zakładanych efektów dydak-

tyczno-wychowawczych określonych programem; 

b) braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy; 

c) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet przy 

pomocy nauczyciela;  

d) znak ten służy do nazywania zła złem zarówno w dydaktyce jak i w wychowaniu;  

e) znak do stosowania zgodnie z uprzednimi ustaleniami między uczniami i nauczycielem. 

7) Koło ratunkowe oznacza: 

a) pomoc koleżeńską; 

b) stosunek do innych; 

c) kulturę osobistą; 

d) odpowiedzialność (można na mnie liczyć); 

e) punktualność; 

f) wszelkie pożądane zachowania. 

4. Oceniając zachowanie ucznia bierze się pod uwagę: 

1) Kulturę osobistą: 

a) uczeń godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i w miejscach publicznych;  

b) dba o honor i tradycje szkoły;  

c) dba o kulturę języka i piękno mowy ojczystej; 

d) potrafi panować nad emocjami (płacz, gniew, niepokój, agresja);  

e) nie używa zwrotów uznanych za obraźliwe i wulgarne;  

f) jest koleżeński, chętnie pomaga innym; 

g) stosuje na co dzień formy grzecznościowe; 

h) dba o higienę osobistą oraz porządek w miejscu pracy; 

i) szanuje własność prywatną i społeczną;  

j) stosuje się do poleceń nauczyciela;  

k) okazuje szacunek rówieśnikom i osobom dorosłym.  

2) Stosunek do obowiązków szkolnych: 

a) uczeń przestrzega zasad przyjętych przez szkołę; 

b)  dotrzymuje umów i zobowiązań;  

c)  przychodzi na zajęcia punktualnie;  
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d)  za trzy spóźnienia uczeń otrzymuje symbol graficzny/flaga piracka/ oznaczający  „Musisz 

się poprawić” 

e)  uważa w czasie zajęć i aktywnie w nich uczestniczy;  

f)  wkłada wysiłek w wykonywaną pracę; 

g)  pamięta o obowiązkach ucznia, odrabia prace domowe i jest przygotowany do zajęć;  

h)  pracuje na zajęciach we właściwym tempie, samodzielnie pokonuje trudności;  

i)  pracuje wytrwale, doprowadza prace do końca.  

1. Relacje z rówieśnikami: 

a) uczeń zgodnie współpracuje w zespole klasowym; 

b) zawsze kulturalnie odnosi się do innych;  

c) chętnie udziela pomocy innym dzieciom;  

d) troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów;  

e) dokonuje obiektywnej samooceny i oceny zachowania innych;  

f) potrafi cieszyć się z sukcesów koleżanek i kolegów;  

g) pracuje i bawi się bezpiecznie; 

h) w czasie zajęć nie przeszkadza innym; 

i) właściwie zachowuje się w sytuacjach konfliktowych. 

2. Współdziałanie w grupie: 

a) uczeń przestrzega obowiązujących  zasad; 

b) zgodnie i aktywnie współpracuje; 

c) wykazuje odpowiedzialność za efekty pracy;  

d) szanuje poglądy innych. 

5) Aktywność społeczna: 

a) uczeń - podejmuje oferowane zadania;  

b) pełni odpowiedzialnie powierzoną funkcję;  

c) chętnie wykonuje dodatkowe prace literackie, plastyczne, techniczne;  

d) bierze udział w konkursach literackich, plastycznych oraz w zawodach sportowych na te-

renie szkoły, miasta, województwa i kraju.  

 

Rozdział 3 

Klasyfikowanie uczniów 

 

§ 67. 
1. Klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach I-III polega na: 

1) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia; 

2) podsumowaniu zachowania ucznia; 

3) ustaleniu jednej rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych; 

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku, w określonym tygodniu stycznia zapisa-

nym w kalendarzu roku szkolnego 

3. Nauczyciel wpisuje opisowe oceny śródroczne do dziennika elektronicznego.  

4. Na 2 tygodnie przed klasyfikacją śródroczną nauczyciel, podczas spotkania z rodzicem, infor-

muje go o stwierdzonych trudnościach w opanowaniu treści podstawy programowej. Rodzic 

otrzymuje pisemną informację, w której określony jest zakres materiału do zaliczenia wraz        z 

terminami, kiedy i w jakich dodatkowych zajęciach uczeń może uczestniczyć, aby wyrównać 

braki; harmonogram konsultacji z nauczycielami oraz terminów, w których uczeń ma zaliczyć 

podany materiał. Rodzic potwierdza jej otrzymanie podpisem. W  przypadku niestawienia się 

rodzica na spotkanie z wychowawcą informację o ocenie poświadczoną przez dyrektora szkoły, 

pedagog szkolny wysyła listem poleconym. 

5. Na miesiąc przed roczną radą klasyfikacyjną nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych są 

zobowiązani do poinformowania uczniów i rodziców o zagrożeniu niepromowania ucznia do 
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klasy programowo wyższej. Rodzic otrzymuje od nauczycieli pisemną informację, w której okre-

ślony jest zakres materiału do zaliczenia wraz z terminami, kiedy i w jakich dodatkowych zaję-

ciach uczeń może uczestniczyć, aby wyrównać braki. Rodzic potwierdza jej otrzymanie podpi-

sem. W  przypadku niestawienia się rodzica na spotkanie z wychowawcą informację         o 

ocenie poświadczoną przez dyrektora szkoły, pedagog szkolny wysyła listem poleconym. 

 

§ 68. 

1. Klasyfikacja śródroczna w klasach IV-VIII polega na: 

1) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych; 

2) podsumowaniu zachowania ucznia; 

3) ustaleniu oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych; 

4) ustaleniu oceny śródrocznej zachowania; 

4. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku, w określonym tygodniu stycznia zapisa-

nym w kalendarzu roku szkolnego. 

5. Nauczyciel wpisuje oceny śródroczne do dziennika elektronicznego, wcześniej informując        o 

tym uczniów. Na 2 tygodnie przed klasyfikacją śródroczną nauczyciel informuje ucznia i rodzica 

o przewidywanej śródrocznej ocenie niedostatecznej 

6. W przypadku przewidywanej śródrocznej oceny niedostatecznej i oceny niższej niż poprawna 

zachowania wychowawca klasy organizuje spotkanie z udziałem rodzica oraz nauczycieli, którzy 

wystawili ocenę. Rodzic otrzymuje od nauczycieli pisemną informację, w której określony jest 

zakres materiału do zaliczenia wraz z terminami, informację, kiedy i w jakich dodatkowych za-

jęciach uczeń może uczestniczyć, aby wyrównać braki; terminy konsultacji z nauczycielami; ter-

miny w których uczeń ma zaliczyć podany materiał. Rodzic potwierdza jej otrzymanie podpisem. 

W  przypadku niestawienia się rodzica na spotkanie z wychowawcą informację o ocenie po-

świadczoną przez dyrektora szkoły, pedagog szkolny wysyła listem poleconym. 

 

§ 69. 

1. Klasyfikacja roczna polega na: 

1) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym roku szkol-

nym; 

2) podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym; 

3) ustaleniu oceny rocznej z zajęć edukacyjnych, która w stosunku do śródrocznej nie musi być 

wyższa bądź niższa tylko o jeden stopień; 

4) ustaleniu oceny rocznej zachowania. 

2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne zachowania oraz ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych przekazywane są rodzicom poprzez dziennik elektroniczny. 

3. Na miesiąc przed roczną radą klasyfikacyjną nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych są 

zobowiązani do poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach nie-

dostatecznych, a wychowawca klasy – o przewidywanej rocznej nieodpowiedniej  lub nagannej 

ocenie zachowania. 

4. W przypadku oceny niedostatecznej i oceny niższej niż poprawna zachowania wychowawca 

klasy organizuje spotkanie z udziałem rodzica oraz nauczycieli, którzy wystawili ocenę. Rodzic 

otrzymuje od nauczycieli pisemną informację, w której określony jest zakres materiału do zali-

czenia wraz z terminami. Rodzic potwierdza jej otrzymanie podpisem. W  przypadku niestawie-

nia się rodzica na spotkanie z wychowawcą, informację o ocenie, poświadczoną przez dyrektora 

szkoły, pedagog szkolny wysyła listem poleconym. 

5. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału wpisem do dziennika 

elektronicznego informują ucznia i jego rodziców o wszystkich przewidywanych dla niego rocz-
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nych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfika-

cyjnej zachowania. Wychowawcy wysyłają wiadomość z informacją o wystawieniu ocen prze-

widywanych i  monitorują jej odczytanie przez rodziców. Jeśli rodzice nie dopełnią w/w obo-

wiązków, szkoła listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przesyła pisemną in-

formację  

o przewidywanych rocznych ocenach z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych       i 

przewidywanej rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania rodziców. Wysłanie do rodzi-

ców listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, który nie został odebrany przez 

rodziców uznaje się za doręczony.  

6. Ostateczne ustalenie ocen wyznacza się na 2 dni przed radą klasyfikacyjną i wpisuje w dzienniku 

elektronicznym. 

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

nia. 

8.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

 

§ 70. 

1. Klasyfikację końcową dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 

2. Na klasyfikację końcową składają się: 

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

najwyższej; 

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

wiednio w klasach programowo niższych; 

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

3. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, klasyfi-

kacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w § 2 pkt 17. 

4.  

§ 71. 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli: 

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

2)  nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 

zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności, które zostały usprawiedliwione, może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny.  

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

 

Rozdział 4 

Zasady uzyskiwania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

lub rocznej oceny  zachowania 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 

egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zm.) –§ 12 ust. 1. 

 

§ 72. 



  

54 
STATUT 

Szkoły Podstawowej nr 53 im. Mariusza Zaruskiego 

 w Warszawie 

1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną 

klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub przewidywaną roczną oceną zachowa-

nia, mają prawo zgłosić swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej (podanie, 

wniosek) w terminie 3 dni roboczych od dnia zapoznania z przewidywaną oceną (ocenami). Pi-

semny wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły. Niezłożenie podania            w przewidy-

wanym terminie jest równoznaczne z otrzymaniem przewidywanej oceny rocznej     z danego  

przedmiotu. 

2. Wniosek rodzica powinien zawierać pisemne uzasadnienie.   
3. Uczeń ma prawo do poprawy każdej przewidywanej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

w formie egzaminu sprawdzającego. 
4. Warunkiem zgody na sprawdzian, o którym mowa w pkt. 1 jest przystąpienie przez ucznia       w 

ciągu roku do wszystkich dopuszczalnych form poprawy ocen bieżących. 

5. Sprawdzian, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje materiał nauczania realizowany w ciągu całego 

roku szkolnego. 

6. Dyrektor szkoły w ciągu 3 dni roboczych (od wpłynięcia wniosku lub podania do sekretariatu 

szkoły) informuje na piśmie  ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów o wyznaczonym 

terminie (dniu), czasie i miejscu, w którym odbędzie się pisemne lub ustne sprawdzenie umie-

jętności i wiedzy ucznia w zakresie danych zajęć edukacyjnych. 

7. Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia po wyrażeniu niezgody ucznia lub jego ro-

dziców/prawnych opiekunów z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych   i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych  przeprowadza się w  formie pisemnej i w formie ustnej        z 

wyjątkiem sprawdzianu z informatyki, zajęć muzycznych, plastycznych lub wychowania fizycz-

nego,  

z których ma formę zajęć praktycznych. Na wniosek ucznia posiadającego opinię z Poradni Psy-

chologiczno – Pedagogicznej sprawdzenie poziomu wiedzy(każdy przedmiot) przeprowadza się 

w formie ustnej. 

8. Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia po wyrażeniu niezgody ucznia lub jego ro-

dziców/prawnych opiekunów z przewidywaną roczną oceną odbywa się oddzielnie dla każdych 

zajęć edukacyjnych, dla których uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie nie zgadzają się     z 

przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną, w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń 

– wpłynięcia do szkoły pisemnego wniosku lub podania ucznia lub jego rodziców/prawnych 

opiekunów.  

9. Sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, 

w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych za-

jęć edukacyjnych. 

10. Sprawdzian wiedzy i umiejętności, uwzględniający pełną skalę ocen, układa i sprawdza ze-

spół przedmiotowy. 

11. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od wystawionej oceny klasyfikacyjnej  

z danych zajęć edukacyjnych.  

12. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zada-

nia   

do zrealizowania na sprawdzianie, wynik sprawdzianu z ustaloną oceną.  

13. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz protokół znajdują się 

w dokumentacji szkoły. 
14. Wynik sprawdzianu odnotowuje się w dzienniku elektronicznym. Protokół z egzaminu prze-

chowuje się jeden rok. 

15. O wyniku zakończenia procedury nauczyciel informuje rodzica pisemnie. 
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16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości          i 

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

wyznaczonym przez dyrektora Szkoły. 

17. Ocenę uzyskaną przez ucznia w trakcie w/w czynności sprawdzających uznaje się za ostateczną 

przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z danych obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych.  

18. Uczeń  lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają  prawo  wnioskować w formie pisem-

nej do dyrektora szkoły o ponowne rozpatrzenie oceny zachowania w terminie nie dłuższym 

niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie zachowania.   

19. We wniosku uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) określają  ocenę, o jaką uczeń się 

ubiega. 

20. Wniosek ucznia musi zawierać pisemne uzasadnienie;   

1) Warunki ubiegania się o wyższa ocenę zachowania niż przewidywana: 

2) rodzice/opiekunowie prawni usprawiedliwili w terminie określonym w Statucie szkoły 

wszystkie nieobecności na zajęciach edukacyjnych w danym roku szkolnym, 

3) uczeń wywiązał się ze wszystkich zadań powierzonych mu przez szkołę, 

4)  uczeń wykazał się wyróżniającą postawą w respektowaniu zasad współżycia społecznego  

norm etycznych. 

5) uczeń spełnia wymagania na ocenę, o którą się ubiega, ujęte w Zasadach Wewnątrzszkol-

nego Oceniania Uczniów.   

21.  Dyrektor szkoły przekazuje do rozpatrzenia wniosek wychowawcy klasy, który ponownie  

w zespole nauczycieli uczących w danej klasie, z udziałem pedagoga szkolnego analizuje za-

chowanie ucznia w danym roku szkolnym oraz wszelkie okoliczności zawarte we wniosku. 

22. Zespół nauczycieli, analizuje zgodność wystawienia przewidywanej rocznej oceny z obowią-

zującym w szkole trybem i ze swoją opinią zapoznaje dyrektora szkoły. 

23. Z posiedzenia zespołu sporządzany jest protokół. 

24. Ocena zachowania ustalona przez zespół jest ostateczna. 

25. W przypadku uczniów posiadających opinię PPP ocena zachowania wystawiana jest w oparciu 

o zalecenia zawarte w tej opinii. 

26. We wniosku uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) określają  ocenę, o jaką uczeń się 

ubiega. 

27. Wniosek ucznia musi zawierać pisemne uzasadnienie. 

28. Dyrektor Szkoły przekazuje do rozpatrzenia wniosek wychowawcy klasy i ustala termin roz-

mowy wyjaśniającej.  

29. Rozmowa odbywa się w składzie: dyrektor, wychowawca, nauczyciel uczący ucznia, pedagog, 

rodzic. 

30. Z rozmowy sporządza się protokół. 

31. Ocena zachowania ustalona podczas rozmowy wyjaśniającej  jest ostateczna. 

32. Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład której wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodni-

czący; 

2) wychowawca klasy; 

3) nauczyciel uczący w danej klasie; 

4) pedagog lub psycholog szkolny; 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 

33. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku gdy uczeń: 

1) aktywnie brał udział w pracach samorządu szkolnego lub klasowego; 

2) pracował społecznie na rzecz innych ludzi, środowiska, fundacji co zostało potwierdzone opi-

niami i podziękowaniami; 



  

56 
STATUT 

Szkoły Podstawowej nr 53 im. Mariusza Zaruskiego 

 w Warszawie 

3) reprezentował szkołę na imprezach zewnętrznych, o ile nie zostało to wcześniej uwzględnione 

w ocenie z zachowania. 

 

Rozdział 5 

Egzaminy klasyfikacyjne 

 

§ 73. 

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla: 

1) uczniów, o których mowa w § 67 ust. 2; 

2) ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą; 

3) ucznia realizującego indywidualny tok nauki; 

4) ucznia, który indywidualnie uzupełnia ustalone z dyrektorem zajęcia edukacyjne.  

3. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 wchodzą:  

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

4. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja  

w składzie: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący; 

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

dzany egzamin. 

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

dzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfika-

cyjnych w ciągu jednego dnia. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakoń-

czenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego       w 

terminie ustalonym zgodnie z ust. 6, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyzna-

czonym przez dyrektora szkoły. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, informatyki i wychowania      fi-

zycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów    kla-

syfikacyjnych z: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć technicznych i wychowania    fi-

zycznego; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

11. W trakcie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ucznia. 

12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 70 ust. 

1 oraz § 71 ust. 1. 

13. Egzamin klasyfikacyjny, dla uczniów, o których mowa w ust. 2 pkt. 3-4 nie obejmuje zajęć  

z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

14. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 3 i 4; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5)  zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
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15. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację 

 o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania prak-

tycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

 

Rozdział 6 

Egzamin poprawkowy 

 

§ 74. 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z zajęć  

edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego  z jednego lub dwóch przedmiotów 

po złożeniu do Dyrektora pisemnego wniosku o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego z 

tych zajęć. 

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

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

dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

4.  Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu 

poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wy-

chowawczych. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły 

powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z 

tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrek-

torem tej szkoły. 

8. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna,  

z zastrzeżeniem § 72. ust. 1. 

9. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 6; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

10. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych od-

powiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Pro-

tokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej i powtarza klasę. 

 

 

Rozdział 7 

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do oceny ustalonej niezgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

§ 75. 
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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 zostały 

ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż  

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

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

została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyj-

nych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny kla-

syfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w 

§ 70 ust. 1. 

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa  

w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1, przeprowadza się  

w formie pisemnej i ustnej. 

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki  

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

8. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż  

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

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

9. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

10. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przepadkach. W takim przypadku dy-

rektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

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

mieniu  

z dyrektorem tej szkoły. 

11. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający             w 

szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 9; 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

12. Do protokołu, o którym mowa w ust. 11, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia za-

dania praktycznego. 
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13. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 2, wchodzą: 

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

komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog szkolny; 

5) psycholog; 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

7) przedstawiciel rady rodziców. 

14. Komisja, o której mowa w ust. 13, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie  

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Ocena jest ustalona w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos prze-

wodniczącego komisji.  

15. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 13, sporządza się protokół zawierający w szczegól-

ności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust.13; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

16. Protokoły, o których mowa w ust. 11 i 15, dołącza się do arkusza ocen ucznia. 

 

 

Rozdział 8 

Promowanie ucznia 

 

§ 76. 

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

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym 

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

klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek: 

1) wychowawcy oddziału w porozumieniu z rodzicami; 

2) na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

3. Jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści 

nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, rada pedagogiczna może posta-

nowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku 

szkolnego na wniosek: 

1) wychowawcy oddziału w porozumieniu z rodzicami; 

2) na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

4. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli  

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfi-

kacyjne, o których mowa w § 61 ust. 2. 

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

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w § 2 pkt 17. 

 

§ 77. 
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1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiąz-

kowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa § 61 

ust. 2 i przystąpił do sprawdzianu ośmioklasisty, o którym mowa w § 2 pkt 12. 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę. 

 

§ 78. 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych śred-

nią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę kla-

syfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, 

o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

3. Uczeń, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą i w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, 

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

 

 

§ 79. 

 1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał  z obo-

wiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 

oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, 

o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

 

Rozdział 9 

Zasady oceniania zachowania uczniów 

 

§ 80. 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe ob-

szary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego za-

chowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrze-

bie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

 

§ 81. 

1. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach wewnątrzszkolnego oceniania zgodnie        z 

obowiązującą skalą ocen, o której mowa w § 63 ust. 4. 

2. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca oddziału ustala biorąc pod 

uwagę: 

1) samoocenę ucznia - w oparciu o kartę samooceny; 
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2) opinię o uczniu wyrażoną przez nauczycieli uczących w danej klasie oraz nauczycieli świe-

tlicy; 

3) opinię klasy; 

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

1) nieobecne godziny usprawiedliwione; 

2) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

3) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

4) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

5) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

6) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

7) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

8) okazywanie szacunku innym osobom. 

6. W przypadku przekroczenia progów godzin nieusprawiedliwionych ocena może zostać podnie-

siona najwyżej o jeden stopień jeżeli uczeń spełnia co najmniej jeden punkt wymieniony w kry-

teriach na podwyższoną ocenę z zachowania. 

7. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egza-

min klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 

8. O planowanej ocenie wychowawca powiadamia ucznia najpóźniej na dwa tygodnie przed klasy-

fikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 

9. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać postawę ucznia w ciągu całego 

roku szkolnego. 

10. Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna. 

W szczególnych przypadkach ocena roczna i śródroczna może ulec zmianie w stosunku do oceny 

przewidywanej.  

 

§ 82. 

1. Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, jeśli: 

1) ma pozytywny stosunek do nauki; 

2) wypełnia podstawowe obowiązki szkolne; 

3) na ogół dobrze wywiązuje się ze swoich zadań; 

4) liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 20 godzin lekcyjnych; 

5) nie wagaruje, w zasadzie nie ma pojedynczych godzin nieusprawiedliwionych, zwłaszcza  

z tych samych przedmiotów; 

6) sporadycznie spóźnia się na zajęcia; 

7) nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko na wyraźne polecenie 

nauczyciela; 

8) nie narusza bezpieczeństwa sieci komputerowych; 

9) poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek      i 

kolegów; 

10) szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów (naprawia szkody materialne wyrzą-

dzone na skutek nie przestrzegania regulaminu ucznia); 

11) nie jest arogancki i wulgarny w słowach i uczynkach wobec innych członków społeczności 

szkolnej, jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń; 

12) wykazuje najczęściej obojętny stosunek do problemów innych i tego, co dzieje się w jego 

środowisku; 

13) nie popadł w konflikt z prawem; 

14) przestrzega regulamin :ucznia, biblioteki, szatni i pracowni; 

15) ubiera się w sposób nie budzący zastrzeżeń; 

16) nie używa środków odurzających, nie pije alkoholu, nie pali papierosów (warunki określone 

w statucie szkoły); 
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17) reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania i dąży do poprawy. 

2. Ocenę dobrą zachowania uzyskuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki na ocenę poprawną,  

a dodatkowo: 

1) rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych; 

2) systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne; 

3) liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 10 godzin lekcyjnych; 

4) włącza się w życie klasy i szkoły, jednak często nie jest to działanie z jego inicjatywy; 

5) wyróżnia się kulturą osobistą, właściwą postawą wobec nauczycieli, pracowników szkoły, 

koleżanek i kolegów; 

6) jest życzliwy i uczynny w stosunku do kolegów; 

7) nosi stosowny do miejsca strój i jego sposób ubierania nie budzi żadnych zastrzeżeń; 

8) nie ulega nałogom i nie używa środków odurzających. 

Jeżeli uczeń wyróżnia się swoim zachowaniem ponad poziom przyjęty na ocenę dobrą, może 

uzyskać ocenę bardzo dobrą zachowania.  

3. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który dodatkowo: 

1) przestrzega wszystkich zasad regulaminu szkolnego; 

2) nieobecności ma usprawiedliwione w terminie; 

3) liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 5 godzin lekcyjnych; 

4) nie spóźnia się na zajęcia; 

5) cechuje go nienaganna kultura osobista w zachowaniu i kultura słowa; 

6) jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżniając się samodziel-

nością, inicjatywą i postawą twórczą; 

7) godnie reprezentuje szkołę, troszczy się o jej dobre imię i opinię; 

8) reprezentuje szkołę w pozaszkolnych zawodach sportowych, konkursach oraz olimpiadach; 

9) jest laureatem konkursów wewnątrzszkolnych 

10) jest rzetelny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, uczciwy, prawdomówny, godny zaufania, 

szlachetny, koleżeński, życzliwy, wrażliwy, chętny do pomocy, tolerancyjny, szanuje innych, 

nie jest obojętny na zło; 

11) jego postawa jest godna naśladowania. 

Jeżeli uczeń wyróżnia się swoim zachowaniem ponad poziom przyjęty na ocenę bardzo dobrą, 

może uzyskać ocenę wzorową zachowania.  

4. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

1) jest wzorem systematyczności, punktualności i sumienności; 

2) rozwija swoje zainteresowania, jest laureatem  olimpiad przedmiotowych, pozaszkolnych 

konkursów, zawodów sportowych,  lub innych form aktywności pozaszkolnych; 

3) stanowi wzór kulturalnego zachowania; 

4) nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień (nie uwzględnia się spóźnień wynikających 

ze zdarzeń losowych); 

5) jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżnia się samodzielno-

ścią, inicjatywą i postawą twórczą. Podejmuje aktywne działania zmierzające do pomocy in-

nym; 

6) jest wolontariuszem; 

7) działa w organizacjach młodzieżowych, np. harcerstwie; 

8) rozwija tradycje szkoły; 

9) reprezentuje szkołę podczas uroczystości zewnętrznych (z wyjątkiem oddelegowania całej 

klasy) 

5. Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę po-

prawną i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów: 

1) wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych; 
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2) uchybia istotnym wymaganiom zawartym w regulaminie ucznia, biblioteki, szatni i pracowni, 

a stosowane wobec niego środki zaradcze nie dają pozytywnych rezultatów; 

3) liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 20 godzin lekcyjnych (3 dni zajęć szkol-

nych); 

4) wagaruje; 

5) spóźnia się na zajęcia; 

6) nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań; 

7) dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych; 

8) charakteryzuje się brakiem podstawowych zasad kultury w relacjach z innymi, niewłaściwie 

zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów; jest 

arogancki, agresywny i wulgarny; 

9) wykazuje brak szacunku dla zdrowia własnego i innych; 

10) niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów; 

11) jego strój i wygląd jest niezgodny z obowiązującymi ucznia zasadami; 

12) wbrew regulaminowi korzysta z telefonu komórkowego na terenie szkoły; 

13) ubliża koledze, koleżance, wyśmiewa się z innych; 

14) nie reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania. 

6. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę poprawną  

i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej jedno z wymienionych niżej kryteriów: 

1) uchybia wymaganiom zawartym w regulaminie szkoły, biblioteki, szatni i pracowni; 

2) ma nieusprawiedliwionych ponad 35 godzin lekcyjnych (tygodniowa liczba godzin lekcyj-

nych); 

3) swoją kulturą osobistą budzi poważne zastrzeżenia; 

4) dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych (wyłudzanie pieniędzy, kradzież, posia-

danie niebezpiecznych przedmiotów), pobicie z narażeniem zdrowia; 

5) świadomie niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów; 

6) naruszył bezpieczeństwo sieci komputerowych; 

7) zastosowane środki zaradcze nie przynoszą żadnych rezultatów. 

7. Karta samooceny ucznia 

Czy przestrzegam zasad wzorowego zachowania SAMOOCENA 
Imię i nazwisko………………… 

Klasa ……………………. 

tak 

2 pkt 

czasami 

1 pkt 

nie 

0 pkt 

1. Używam zwrotów grzecznościowych.    

2. Nie używam przekleństw. Dbam o poprawną polszczyznę.    

3. Jestem prawdomówny.    

4. Umiem odpowiednio zachować się poza szkołą (na wycieczce, w środ-

kach komunikacji miejskiej, teatrze, kinie itp.) 

   

5. Bawię się bezpiecznie na przerwach: swoim zachowaniem, nawet w 

formie zabawy, nie powoduje zagrożenia zdrowia, bezpieczeństwa in-

nych 

   

6. Nie uczestniczę w bójkach i nie prowokuję ich ( nie zaczynam).    

7. Nie przezywam kolegów.    

8. Nie wyśmiewam się z innych i ich bliskich.    

9. Nie pokazuję obraźliwych gestów.    

10. Kulturalnie zachowuję się w stołówce szkolnej i/lub na  przerwie śnia-

daniowej. 

   

11. Kulturalnie zachowuję się w łazience szkolnej.    

12. Potrafię przeciwstawić się kolegom i koleżankom, którzy namawiają 

mnie do niewłaściwych zachowań. 

   

13. Umiem przyznać się do niewłaściwego zachowania i ponieść tego kon-

sekwencje. 

   

14. Używam telefonu komórkowego zgodnie z regulaminem szkolnym.    

15. Szanuję swoją i cudzą własność.    
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16. Przestrzegam zasad obowiązujących podczas aktywnych przerw na 

świeżym powietrzu. 

   

17. Okazuję szacunek wszystkim pracownikom szkoły.    

18. Utrzymuję porządek w swojej szafce w szatni.    

19. Ubieram się stosownie do obowiązujących przepisów szkolnych ( strój 

szkolny, strój galowy). 

   

20. W szkole zmieniam buty.    

21. Dbam o higienę osobistą.    

22. Przygotowuje się do lekcji ( praca domowa, przybory szkolne).    

23. Wywiązuję się ze swoich obowiązków ( dotrzymuje ustalonych termi-

nów np. zaliczania sprawdzianów, zwrotu książek do biblioteki) 

   

24. Odpowiednio zachowuję się podczas zajęć lekcyjnych.    

25. Dbam o dobre imię mojej szkoły; szanuje tradycje i symbole.    

26. Przychodzę punktualnie do szkoły.    

27. Biorę udział w olimpiadach, konkursach, szkolnych zawodach sporto-

wych. 

   

28. Chodzę na szkolne lub pozaszkolne zajęcia dodatkowe rozwijające 

moje zainteresowania i umiejętności. 

   

29. Uczestniczę w życiu szkoły ( w różnych akcjach szkolnych, apelach, 

akcjach samorządowych, działam w samorządzie szkolnym, klaso-

wym) 

   

30. Jestem życzliwym i miłym kolegą.    

RAZEM    

 

Mam………..pkt.                   Samoocena- moje zachowanie oceniam na………. 

Punktacja karty samooceny zachowania ucznia: 

Tak, zawsze przestrzegam tej zasady.............2 punkty  

Czasami nie przestrzegam tej zasady .............1 punkt  

Nie, często nie przestrzegam tej zasady...........0 punktów 

Zachowanie wzorowe: ........................... 56 pkt – 60 pkt 

Zachowanie bardzo dobre:...................   50 pkt – 55 pkt  

Zachowanie dobre:................................. 39 pkt – 49 pkt  

Zachowanie poprawne:.......................... 32 pkt – 38 pkt  

Zachowanie nieodpowiednie:................. 27 pkt – 31 pkt  

Zachowanie naganne:............................. 26 pkt – 0 pkt 

 

Uczniowie, którzy z powodu nieobecności w szkole, nie dokonali samooceny zachowania oraz 

oceny zachowania zespołu klasowego, wypełniają kartę samooceny i oceny zespołu klasowego po po-

wrocie do szkoły, w terminie wyznaczonym przez wychowawcę. 

Karty samooceny zachowania ucznia, oceny zespołu klasowego i kartę konsultacji 

 z nauczycielami uczącymi w danej klasie, przechowuje się w szkole do końca roku szkolnego (do dnia 

31 sierpnia danego roku szkolnego) w dokumentacji zespołu wychowawczego. 

Rozdział 10 

Szczegółowe warunki i sposoby oceniania uczniów 

 

§ 83. 

 1. Oceny poziomu wiadomości i umiejętności ucznia powinny być dokonywane systematycznie, 

 w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność. 
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2. Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny poziomu jego wiadomości  

i umiejętności z danego przedmiotu. 

 

§ 84. 

 1. Wiadomości i umiejętności ucznia mogą być sprawdzone w sposób ustny lub pisemny. Formę 

sprawdzania ustala nauczyciel przedmiotu w swoich wymaganiach edukacyjnych. 

2. Jedną z form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia jest praca klasowa, obejmująca swoim 

zakresem dział omówionego materiału. Prac pisemnych dotyczą następujące warunki: 

1) nauczyciel zobowiązany jest do zapowiadania pracy klasowej i zapisania jej w dzienniku z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; 

2) w jednym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa, w tygodniu 2 prace klasowe w kla-

sach 1-6, 3 prace klasowe w klasach 7-8; 

3) prace klasowe powinny być sprawdzone i ocenione w terminie do 14 dni, termin ten w przy-

padku prac z języka polskiego oraz języków obcych może być wydłużony do 21 dni; 

3. W szkole obowiązują jednakowe kryteria oceniania prac pisemnych. O ocenie z pracy decyduje 

liczba uzyskanych punktów przeliczona na procenty. 

4. W czasie zagrożenia, gdy podstawa programowa będzie realizowana za pomocą zdalnego nau-

czania, ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia będzie polegało na monitorowaniu jego wy-

tworów pracy poprzez: 

1) Zdjęcia lub filmiki z wykonanych zadań; 

2) Rozmowy telefoniczne, wideokonferencje; 

3) Komunikację za pomocą dostępnych komunikatorów; 

4) Karty pracy, notatki, teksty, kartkówki, sprawdziany odesłane przez pocztę elektroniczną, 

sprawdziany on-line. 

5. Skala ocen oraz kryteria oceniania są zgodne z dotychczasowym Ocenianiem Wewnątrzszkol-

nym. 

6. W przypadku nauczania zdalnego i stacjonarnego dopuszcza się możliwość organizowania ze-

brań z rodzicami oraz konsultacji dla uczniów z wykorzystaniem dostępnych komunikatorów. 

 

Tabela 1- Skala oceniania prac klasowych, testów, sprawdzianów klas IV-VIII 

 

Ocena Praca klasowa 

niedostateczny 0 %  - 30 %  

dopuszczający 31 % - 50 %  

dostateczny 51 % -73 %  

dobry 74 % - 88 %  

bardzo dobry 89 % - 97 %  

celujący 98 % - 100 % 

 

   

Tabela 2- Skala oceniania prac klasowych, testów, sprawdzianów klas I-III 

 

Ocena Praca klasowa 

N 0 %  - 29%  

C/N 30 % - 49 %  

C 50 % -74 %  

T/C 75 % - 89%  

T 90 % - 99%  

W 100 % 
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Pisanie z pamięci i ze słuchu: 

Ocena Ilość błędów 

W Bezbłędnie 

T 1 błąd ortograficzny 

T/C 2-3 błędy ortograficzne 

C 4-5 błędów ortograficznych 

C/N 6-7 błędów ortograficznych 

N 8 i więcej błędów ortograficznych 

 

 

 

§ 85. 

1. Ocena klasyfikacyjna roczna powinna uwzględniać wynik pracy ucznia w obu półroczach   

i stanowić podstawę jego promocji. 

2. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny cząstkowej (ale tylko jeden raz) w terminie dwóch 

tygodni od otrzymania oceny. Ocena uzyskana w wyniku poprawy wpisywana jest obok oceny 

poprawianej (również ta niższa).  

 

§ 86. 
1. Procedury postępowania w sytuacji otrzymania przez ucznia drugiej i trzeciej oceny niedosta-

tecznej z przedmiotu: 

1) nauczyciel przedmiotu na bieżąco śledzi postępy ucznia i podejmuje stosowne działania   

w sytuacji, gdy uczeń otrzymuję drugą  ocenę niedostateczną z przedmiotu i jednocześnie 

poza dwoma ocenami niedostatecznymi  uczeń nie ma innych pozytywnych: 

2) rozmawia z uczniem w celu  rozpoznania trudności i przyczyn; 

3) ustala stosowne formy działania:  wskazuje zakres materiału, który uczeń zobowiązuje się 

poprawić; ustala termin poprawy; 

4) braki w wiedzy i umiejętnościach w przedmiocie uczeń uzupełnia w trakcie zajęć dodatko-

wych w terminach wskazanych przez nauczyciela przedmiotu; 

5) w klasie ósmej będą przeprowadzane egzaminy próbne. Nauczyciele w terminie 3 tygodni 

przedstawiają uczniom i rodzicom ich wyniki. Dłuższa forma wypowiedzi z języka pol-

skiego zostanie sprawdzona w ciągu 4 tygodni, a ocena wpisana do dziennika, za pozostałe 

części uczeń otrzyma punkty; 

6) o powyższych ustaleniach nauczyciel informuje rodzica ucznia za pośrednictwem Librusa. 

2. W przypadku trzeciej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu i braku innych pozytywnych 

ocen nauczyciel: 

1) prosi wychowawcę o zorganizowanie spotkania, w którym będą uczestniczyli: uczeń, rodzic, 

pedagog i/lub wychowawca; 

2) określa zakres materiału oraz wskazuje terminy i sposoby  poprawy  ocen;  

3) zobowiązuje ucznia do uczestniczenia w zajęciach wyrównujących braki w wiedzy. 

4) Podczas spotkania uczeń, rodzic i nauczyciel podpisują KONTRAKT. 

3. W sytuacji braku efektów edukacyjnych w ramach podjętych działań nauczyciel przedmiotu 

prosi o pomoc wychowawcę, który kieruje sprawę do szkolnego pedagoga. Informację tę otrzy-

muje również dyrektor szkoły. 
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DZIAŁ VII 

UCZNIOWIE 

 

Rozdział 1 

Prawa i obowiązki ucznia 

 

§ 87. 

 1.  Do obowiązków ucznia należy: 

1) przestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów prawa zewnętrznego i wewnętrznego; 

2) systematyczne uczenie się i podnoszenie swoich umiejętności; 

3) odnoszenie się z szacunkiem do innych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły; 

4) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

5) dbanie o porządek i ład w klasie i szkole; 

6) szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób; 

7) dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów; nie ulegania 

nałogom i przekonywanie innych o ich szkodliwości; 

8) noszenie obowiązującego stroju szkolnego: 

a) codziennego – koszulka z oryginalnym logo szkoły, ubiór ucznia powinien być schludny, 

czysty, skromny, dostosowany do miejsca pobytu, brak ozdób zagrażających bezpieczeń-

stwu i zdrowiu ucznia oraz innych osób przebywających w szkole.   

b) galowego – dziewczynki: biała koszula, krawacik z logo szkoły, granatowa lub czarna 

spódniczka lub spodnie, cieliste lub białe rajstopy; - chłopcy: biała koszula, granatowe lub 

czarne spodnie, krawat z logo szkoły; t-shirt i koszulka polo nie  są częścią stroju galowego. 

c) we wrześniu oraz w czerwcu  uczniowie zwolnieni są z obowiązku noszenia codziennego 

stroju szkolnego. 

d) z obowiązku noszenia codziennego strój szkolnego zwolnieni są uczniowie klas ósmych, 

z zastrzeżeniem, że ww. uczniowie będą się stosować do zapisów określonych w pkt. 9. 

e) na lekcjach wychowania fizycznego – biała koszulka z krótkim rękawem lub dres, grana-

towe lub czarne sportowe spodenki, obuwie z podeszwą antypoślizgową, 

f) uczniowie nie noszą czapek i nie zakładają kapturów w budynku szkolnym. 

9) dbanie o swój wygląd: 

a) włosy: czyste, uczesane, niefarbowane, 

b) ozdoby: brak ozdób zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ucznia oraz innych osób 

przebywających w szkole,  

c) obuwie: obowiązuje obuwie sportowe z podeszwą antypoślizgową, uczniowie mają obo-

wiązek zmieniać je codziennie w szatni. 

10) szanowanie symboli państwowych i szkolnych; 

11) aktywne uczestniczenie w życiu szkolnym; 

12) wykazywanie się wiedzą zdobytą podczas zajęć; 

13) przygotowywanie się do zajęć i systematyczne w nich uczestnictwo; 

14) odrabianie prac domowych, jeśli takie zostały zadane. 

15) Podczas zajęć edukacyjnych uczeń: 

a) bierze aktywny udział w zajęciach, 

b) nie przeszkadza w ich prowadzeniu, 

c) współpracuje z nauczycielem i uczniami danego oddziału, 

d) dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, po uzyskaniu zgody nauczyciela, 

e) korzysta z pomocy dydaktycznych i naukowych zgodnie z polecaniem nauczyciela, 

f) wykonuje zadania i prace zlecone przez nauczyciela, 

g) przestrzega zasad przyjętych przez oddział, w którym się uczy. 
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2. Uczeń ma prawo do: 

1) wiedzy o przysługujących mu prawach; 

2) kształcenia się, wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju; 

3) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości psychofizycznych; 

4) zapoznania się ze statutem szkoły, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, regulaminami  

i procedurami obowiązującymi w szkole; 

5) zapoznania się z programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi dla danego poziomu 

nauczania; 

6) odpowiednio zorganizowanego procesu nauczania, dostosowanego do możliwości psychofi-

zycznych i predyspozycji ucznia; 

7) zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły; 

8) opieki wychowawczej; 

9) swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli, przekonań, z szacunkiem dla innych osób; 

10) rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych oraz w formie indywidualnego pro-

gramu lub toku nauki, w przypadku szczególnych uzdolnień ucznia; umożliwienie ukończenia 

szkoły w skróconym czasie; 

11) powiadomienia, z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym, o terminie i zakresie pisemnych 

prac klasowych; 

12) jawnej i umotywowanej oceny; 

13) czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek; 

14) opieki zdrowotnej; 

15) pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej; 

16) ochrony własności intelektualnej; 

17) współorganizowania imprez szkolnych i uczestnictwa w nich; 

18) korzystania z pomocy dydaktycznych, urządzeń i sprzętu znajdującego się w szkole; 

19) współredagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

20) bezpiecznych warunków nauki w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

21) uzyskiwania informacji z różnych źródeł wiedzy; 

22) wsparcia, przez nauczycieli, w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolny; 

23) wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach; 

24) pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji ekono-

micznej lub życiowej; 

25) przygotowania go do kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym, w tym wyboru zawodu  

i kierunku kształcenia; 

26) reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

27) do ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy, agresji, zastraszania itp.; 

28) równego traktowania. 

3. Uczniowi zabrania się: 

1) nagrywania, filmowania i fotografowania sytuacji szkolnych w czasie zajęć lekcyjnych, po-

zalekcyjnych i na przerwach bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyżurującego 

nauczyciela; 

2) przynoszenia wartościowych rzeczy w tym sprzętu elektronicznego; 

3) opuszczania terenu szkoły podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych,  

a także w czasie przerw międzylekcyjnych;  

4) noszenia ostrych i niebezpiecznych przedmiotów i zabawek (scyzoryków, pistoletów, kapi-

szonów, korków, petard itp.); 

5) żucia gumy. 
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Rozdział 2 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

 

§ 88. 

1. Jeśli prawa dziecka zostały złamane, a dziecko nie może znaleźć rozwiązania tej sytuacji,  

o pomoc zwraca się kolejno do wychowawcy, rzecznika praw ucznia, pedagoga i dyrektora 

szkoły. 

2. Kiedy do złamania prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca: 

1) zapoznaje się z opinią stron; 

2) podejmuje mediacje ze stronami sporu przy współpracy z pedagogiem w celu wypracowania 

wspólnego rozwiązania polubownego, z którego każda ze stron będzie zadowolona; 

3) w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca oraz pedagog przekazują sprawę 

dyrektorowi szkoły; 

4) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy uczniami, osta-

teczną decyzję co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje dyrektor szkoły. 

3. W przypadku, gdy do złamania praw ucznia doszło przez nauczyciela lub innego pracownika 

szkoły, uczeń zgłasza sprawę kolejno do wychowawcy, rzecznika praw ucznia, pedagoga i dy-

rektora szkoły, którzy: 

1) zapoznają się z opinią stron; 

2) podejmują działania mediacyjne ze stronami, w celu wypracowania wspólnego rozwiązania 

polubownego, z którego każda ze stron będzie zadowolona; 

3) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy stronami, dy-

rektor szkoły podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sprawy. 

4. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku łamania jego 

praw. Tożsamość ucznia składającego skargę jest objęta ochroną i nieudostępniana publicznie, 

chyba że uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę. 

5. Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, rzecznika praw ucznia, pedagoga i dyrektora 

szkoły  w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową. 

6. Wychowawca, rzecznik prawa ucznia, pedagog i dyrektor szkoły podejmują działania na wnio-

sek ucznia, jego rodziców, samorządu uczniowskiego. 

 

Rozdział 3 

Rodzaje i warunki przyznawania nagród 

oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody 

 

§ 89. 

 1.  W szkole wobec uczniów wyróżniających się wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, aktyw-

nością społeczną oraz odwagą i innymi formami zachowań budzących uznanie można  stosować 

przewidziane niniejszym statutem formy wyróżnienia: 

1) pochwała wychowawcy oddziału; 

2) pochwała dyrektora szkoły udzielona na forum klasy lub szkoły; 

3) pochwała pisemna dyrektora szkoły; 

4) list pochwalny lub gratulacyjny do rodziców ucznia; 

5) nagroda książkowa na zakończenie roku szkolnego; 

6) nagroda rzeczowa; 

7) wytypowanie do nagrody w postaci stypendium; 

8) nadanie tytułu „Uczeń Roku”; 

9) nadanie tytułu „Absolwent Roku”; 

2. Tryb i okoliczności przyznawania wyróżnień są następujące: 
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1) wyróżnienie ucznia winno mieć na celu uznanie dla jego postawy wobec nauki, zaangażowania  

w życie szkoły, osiągnięć osobistych i służyć zarówno utrzymaniu prezentowanej przez ucznia 

postawy jak i wpływać mobilizująco na innych; 

2) w wyróżnianiu uczniów można pominąć zasadę stopniowania rodzajów wyróżnień stosując za-

sadę adekwatności wyróżnienia do podstaw jej udzielenia; 

3. Zasady przyznawania powyższych tytułów określają  regulaminy. 

4. Ww. tytuły przyznaje rada pedagogiczna, po zaproponowaniu kandydatów przez komisje wy-

mienione w  regulaminach.   

 

§ 90. 

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

uznają, że jest nieadekwatna do uczniowskich osiągnięć.  

2. Sprzeciw może być złożony w dowolnej formie, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia zajęć dydak-

tyczno-wychowawczych. Składając sprzeciw, rodzice lub uczeń uzasadniają jego złożenie. 

3. W celu rozpatrzenia sprzeciwu dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

1) wychowawca oddziału; 

2)  pedagog szkolny; 

3) opiekun samorządu uczniowskiego; 

4)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

5)  przedstawiciel rady rodziców. 

4. Komisja rozpatruje sprzeciw w obecności co najmniej 2/3 składu i podejmuje swoją decyzję poprzez głoso-

wanie. Każda osoba z komisji posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma 

wychowawca oddziału. 

5. O wyniku rozstrzygnięć  wychowawca oddziału powiadamia rodzica na piśmie. 

 

Rozdział 4 

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary 

 

§ 91. 

1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do statutu szkoły, poleceń dyrektora i nauczycieli, lekceważy 

sobie obowiązki szkolne, narusza zasady współżycia społecznego, mogą być zastosowane kary  

 w postaci:  

1) upomnienie słowne doraźne: kara jest skutkiem pojedynczego wykroczenia nienaruszającego 

w sposób rażący statutu szkoły; 

2) upomnienie pisemne wychowawcy oddziału; 

3) naganę wychowawcy oddziału; 

4) upomnienie dyrektora szkoły lub wicedyrektora szkoły udzielonego indywidualnie uczniowi; 

5) upomnienie dyrektora szkoły lub wicedyrektora szkoły w obecności rodziców ucznia, kara 

ma charakter rozmowy wychowawczej; 

6) pisemna nagana dyrektora szkoły, kara udzielana jest w przypadku rażącego naruszenia po-

stanowień statutu; 

7) wykluczenie ucznia z udziału w imprezach klasowych lub szkolnych; 

8) pozbawienie ucznia funkcji w samorządzie szkolnym lub klasowym (w przypadku pełnienia 

takiej funkcji); 

9) zobowiązanie ucznia, w porozumieniu z rodzicami, do określonego postępowania, a zwłasz-

cza do: 

1) naprawienia wyrządzonej szkody, 

2) wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności 

szkolnej oraz lokalnej, 
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3) uczestniczenia w zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkolenio-

wym, 

4) przeproszenia pokrzywdzonego i zadośćuczynienia za dokonaną przykrość. 

2. Kary wymierzone przez wychowawcę oddziału i dyrektora szkoły, o których mowa w ust. 1, są 

odnotowywane w dzienniku elektronicznym danego oddziału. 

3. Kary pisemnej nagany udziela dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą i zespołem wy-

chowawczym. O karze nagany zostają powiadomieni rodzice ucznia oraz rada pedagogiczna. 

Dyrektor szkoły wręczając pismo z naganą poucza, że brak poprawy, tzn. ponowne naruszenie 

postanowień statutu szkoły, pociągnie za sobą natychmiastowe skierowanie wniosku do rady 

pedagogicznej o przeniesienie ucznia do innej równoległej klasy. 

4. Decyzję o przeniesieniu ucznia do innej równoległej klasy podejmuje rada pedagogiczna. O ka-

rze powiadomiona zostaje klasa, do której uczęszcza ukarany uczeń oraz jego rodzice. 

5. Dyrektor szkoły może zgłosić sprawę niepoprawnego zachowania ucznia do sądu lub na policję  

w przypadkach, gdy: 

1) rodzice ucznia odmawiają współpracy ze szkołą; nie stawiają się na wezwania wychowawcy 

oddziału i dyrektora szkoły; 

2) uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, w szczególności, jeśli do szkoły trafiają 

informacje o innych przejawach demoralizacji; 

3) szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki wychowawcze, a ich zastosowanie nie 

przyniosło żadnych rezultatów; 

4) dochodzi do szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa. 

6. W przypadku nieskuteczności kar określonych w pkt. od 1 do 5 dyrektor szkoły na podstawie 

uchwały rady pedagogicznej, może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły. 

7. Wymierzaniu kary nie może towarzyszyć naruszenie godności osobistej ucznia. 

8. Zabronione jest stosowanie kar naruszających nietykalność cielesną ucznia. 

9. Wymierzenie kary jest działaniem ostatecznym i zawsze winno być poprzedzone stosowaniem 

innych środków wychowawczych i korygujących postawy ucznia. 

10. W przypadku niemożności ustalenia winnego, wszelkie wątpliwości i okoliczności niejedno-

znacznie wskazujące na winowajcę, traktowane winny być na korzyść obwinionego. 

11. W szkole nie stosuje się odpowiedzialności zbiorowej, jednakże wobec społeczności klasowej, 

która ucieka z lekcji, uporczywie przeszkadza w prowadzeniu lekcji nauczycielom, bądź niszczy 

mienie w sali, w której odbywają się zajęcia – dyrektor szkoły może wprowadzić sankcje pole-

gające na ograniczeniu lub zawieszeniu prawa do uczestnictwa w zajęciach poza szkołą tj. wyj-

ście do kina, teatrów lub prawa do zorganizowania wycieczki. 

12. Kara wymierzana jest na wniosek: 

1) wychowawcy, nauczyciela, dyrektora, innego pracownika Szkoły; 

2) Rady Pedagogicznej; 

3) innych osób; 

13. Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do: 

1) wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze 

    z wnioskiem o jej uzasadnienie; 

2) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze do 

    rady pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy; 

3) odwołania się od decyzji rady pedagogicznej do Kuratora Oświaty w ciągu 7 dni od daty 

    powiadomienia go o wymierzonej karze. 

 

Rozdział 5 

Tryb postępowania przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły 
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§ 92. 

 1.  W przypadku, gdy zostały wyczerpane wszelkie oddziaływania wychowawcze, a zachowanie               

ucznia nie uległo zmianie, wychowawca oddziału zwraca się do dyrektora z uzasadnionym                

wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do przeniesienia ucznia do innej szkoły. 

2. Dyrektor występuje z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły do Kuratora Oświaty, 

po uprzednim zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego i rady pedagogicznej z zastrzeżeniem, że 

opinie te nie są wiążące dla dyrektora. 

3. Uczeń ma prawo wskazać swojego rzecznika obrony, może to być wychowawca, rzecznik praw 

ucznia, pedagog szkolny lub inny nauczyciel. 

4. W celu podjęcia decyzji o przeniesieniu ucznia do innej szkoły, dyrektor szkoły przeprowadza 

rozmowę ze wszystkimi zainteresowanymi osobami: uczniem, jego rodzicami, rzecznikiem 

obrony. 

5. Jeżeli przeniesienie ucznia jest uzasadnione, dyrektor szkoły występuje do Kuratora Oświaty  

z wnioskiem o przeniesienie ucznia. 

6. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do dokumentacji szkolnej, na podstawie której podjęto 

decyzję o przeniesieniu ucznia do innej szkoły. 

7. W przypadku ucznia, który ukończył 18 lat i opuszczał zajęcia bez usprawiedliwienia, bądź nie 

rokuje, że ukończy szkołę w danym roku szkolnym, rada pedagogiczna podejmuje decyzję  

o skreśleniu go z listy uczniów. 

DZIAŁ VIII 

ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 93. 

1. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich. Za organizację i działalność 

oddziałów przedszkolnych odpowiada dyrektor szkoły, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

1. Oddziały przedszkolne funkcjonują przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych  przez 

organ prowadzący w porozumieniu z radą rodziców.  

2. Oddział przedszkolny  zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie  w dni robocze, od 

poniedziałku do piątku, w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie. 

3. Organizację pracy oddziałów przedszkolnych określa ramowy rozkład  dnia. Szczegółowe zada-

nia oddziału przedszkolnego i sposób ich realizacji ustalone są w rocznym programie pracy od-

działów przedszkolnych i w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów. 

4. W oddziałach przedszkolnych prowadzona jest nauka religii na mocy odrębnych przepisów; czas 

trwania zajęć poświęconych nauce religii nie może przekraczać 30 minut. 

5. W oddziałach przedszkolnych można organizować na wniosek rodziców zajęcia dodatkowe: na-

uka języka angielskiego, rytmika w wymiarze czasu nieprzekraczającym 30 minut. 

6. Zapisy do oddziałów przedszkolnych odbywają się zgodnie z zasadami naboru elektronicznego 

obowiązującego na terenie dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. 

7. Nauczyciele pracujący w oddziałach  przedszkolnych wchodzą w skład rady pedagogicznej 

szkoły, o której mowa w § 9 ust. 1. 

8. Po jednym przedstawicielu z rad oddziałowych oddziałów  przedszkolnych wchodzi do rady ro-

dziców, o której mowa w § 11 ust. 1. 

 

§ 94. 
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2. Świadczenia udzielane przez oddział przedszkolny są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego.  

3. Szkoła zapewnia dzieciom odpłatne wyżywienie. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala 

dyrektor szkoły w porozumieniu z ajentem, który wygrał konkurs na prowadzenie żywienia w 

szkole. 

4. Deklaracje dotyczącą czasu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym oraz rodzajów 

spożywanych posiłków, rodzice zgłaszają w momencie przyjmowania dziecka do oddziału. 

Wszelkie zmiany w trakcie roku szkolnego wymagają pisemnego wystąpienia rodzica do 

wychowawcy oddziału. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły uwzględnia zmiany  

z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.  

 

Rozdział 2 

Cele i zadania oddziału przedszkolnego 

 

§ 95. 

1. Oddział przedszkolny  realizuje cele i zadania wynikające z ustawy  prawo oświatowe oraz 

ustawy o systemie oświaty, a w szczególności:  

1) zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa; 

2) zapewnia dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny 

zgodnie z ich możliwościami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach godności osobi-

stej  

z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka; 

3) realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie   podstawy programowej w oparciu  

o program wychowania przedszkolnego;   

4) zapewnia organizowanie zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb  

i możliwości rozwojowych dzieci; 

5) kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym, uczy poczucia 

odpowiedzialności za drugiego człowieka; 

6) umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej, etnicznej, języko-

wej i religijnej; 

7) wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną w przygotowaniu do na-

uki w szkole; 

8) udziela dzieciom pomocy psychologiczno–pedagogicznej poprzez współpracę z psycholo-

giem i innymi specjalistami na terenie placówki oraz instytucjami działającymi na rzecz 

dzieci; 

9) konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach; 

10) zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki. 

 

2. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z jego podstawą programową jest: 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych 

potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, by orientowały się co jest 

dobre, a co złe; 

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie  

w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów  i porażek; 

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach  

z dziećmi i dorosłymi; 

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżni-

cowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 
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6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach  

i grach sportowych; 

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz roz-

wijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania 

się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej  

i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, ak-

tywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są 

ważne w edukacji szkolnej. 

3. Cele wychowania przedszkolnego oddział przedszkolny realizuje w ramach następujących ob-

szarów edukacyjnych: 

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłym i dziećmi, 

zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych; 

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdraża-

nie dzieci do utrzymywania ładu i porządku; 

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci; 

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i ro-

zumieniu siebie i swojego otoczenia; 

5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej; 

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; 

7) wychowanie przez sztukę – muzyka, śpiew, taniec, plastyka; 

8) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainte-

resowań technicznych; 

9) pomaganie dzieciom w rozumieniu zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń; 

10) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt; 

11) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną; 

12) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania; 

13) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 

4. Oddział przedszkolny podejmuje niezbędne działania  w celu tworzenia optymalnych warunków 

realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statu-

towej, zapewnienia  każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia 

jakości pracy oddziału  przedszkolnego i jego rozwoju organizacyjnego.  

5. Oddział przedszkolny realizuje cele związane z podtrzymaniem poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej poprzez:  

1) wpajanie dzieciom tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej; 

2) niestwarzania różnic w prawach i traktowaniu w ten sam sposób wszystkich dzieci bez 

względu na kolor skóry, różnice kulturowe i religijne;  

3) wpajanie zasad tolerancji i szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań; 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nie naruszających 

dobra innej osoby;  

5) swobodny wybór uczestnictwa w katechizacji oraz obrzędach religijnych.  

6. Oddział przedszkolny realizuje cele i zdania poprzez: 

1) prowadzenie pracy opiekuńczo-dydaktycznej w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego śro-

dowiska rodzinnego, w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną; 

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań; 

3) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną; 

4) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci; 
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5) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw i ćwiczeń na placu zabaw,  

a także w trakcie zajęć poza terenem szkoły (dalsze spacery i wycieczki).  

 

 

Rozdział 3 

Nauczyciele oddziału przedszkolnego 

 

§ 96. 

1. W oddziałach przedszkolnych zatrudnieni są nauczyciele posiadający wymagane kwalifikacje, 

na podstawie ustawy Karta Nauczyciela.  

2. Nauczyciel oddziału przedszkolnego w szczególności:  

1) odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu dzieci; 

2) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania; 

3) wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, ota-

czającej rzeczywistości społeczno–kulturowej i przyrodniczej; 

4) planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną  w oparciu o wybrany program wycho-

wania przedszkolnego; 

5) współpracuje z psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz z innymi specjalistami służącymi 

pomocą w rozwiązywaniu problemów; 

6) prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące poznawaniu 

dzieci; 

7) przeprowadza analizę gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna); 

8) otacza indywidualną opieką każde dziecko i dostosowuje metody i formy pracy do jego moż-

liwości; 

9) współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo–edukacyjnych; 

10) organizuje w ciągu roku szkolnego zebrania ogólne z rodzicami oraz spotkania indywidualne  

w miarę potrzeb zgodnie z ustalonym harmonogramem; 

11) udziela rodzicom rzetelnych informacji o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju. 

3. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samo-

dzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować 

program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego au-

tora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami. 

4. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przed-

szkolnego. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykracza-

jące poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkol-

nego.  

5. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości 

dzieci, dla których jest przeznaczony.  

6. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danym 

przedszkolu, przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli  programy wychowania 

przedszkolnego, tworzące  zestaw programów wychowania przedszkolnego.  

7. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania 

przedszkolnego całości podstawy programowej. 

 

Rozdział 4 

Bezpieczeństwo dzieci  w oddziałach przedszkolnych 

 

§ 97. 
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1. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych  sprawują opiekę nad dziećmi, dostosowując metody 

 i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, z uwzględnieniem 

istniejących warunków lokalowych. 

2. Za bezpieczeństwo dzieci w oddziale przedszkolnym odpowiedzialni są dyrektor szkoły, nau-

czyciele i wszyscy pozostali pracownicy szkoły. 

3. Dyrektor szkoły  zapewnia  wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć 

prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w niniejszym statucie; 

2) przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale; 

3) zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów i wycieczek poza 

terenem szkoły; 

4) współpracę z poradnią psychologiczno–pedagogiczną; 

5) przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej; 

6) wyposażenie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w środki nie-

zbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy; 

7) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń, w których przebywają 

dzieci; 

8) dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci, insta-

lowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty; 

9) ogrodzenie terenu placu zabaw; 

10) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchennych i pomiesz-

czeń gospodarczych; 

11) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień. 

4. W swoich działaniach szkoła stosuje obowiązujące przepisy bhp i przeciwpożarowe,  w szcze-

gólności poprzez: 

1) dokonywanie kontroli sal oddziałów przedszkolnych  pod kątem zapewnienia bezpiecznych 

i higienicznych warunków pobytu; 

2) oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

3) umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji oddziałów przedszkolnych; 

4) opracowanie procedur i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych; 

5) umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych. 

 

Rozdział 5 

Organizacja pracy oddziału przedszkolnego 

 

§ 98. 

1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym  określa arkusz               

organizacyjny pracy szkoły. 

2. Tworzy się oddziały nieprzekraczające 25 dzieci.  

3. Godziny zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwają 60 minut.  

4. Jedną grupą wychowanków opiekuje się nauczyciel zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć 

edukacyjnych. 

5. W czasie zajęć poza terenem przedszkola liczba osób sprawujących opiekę nad dziećmi uzależ-

niona jest od rodzaju i organizacji wycieczki. O liczbie opiekunów decyduje dyrektor szkoły.  

6. Ramowy rozkład dnia zawierający rozkład stałych godzin pracy i zajęć dydaktyczno-wychowaw-

czych, ustalany jest przez dyrektora szkoły na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwier-

dzonego arkusza organizacji i w porozumieniu  z radą rodziców. Uwzględnia on wymagania 

zdrowotne, higieniczne i edukacyjne, jest dostosowany do założeń programowych oraz oczeki-

wań rodziców. Ramowy rozkład dnia określa czas realizacji podstawy programowej oraz zajęć 

dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.  
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7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym od-

działem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb, możli-

wości psychofizycznych i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia  umieszcza się w dzienniku zajęć 

danej grupy i podaje do wiadomości rodziców. 

8. W oddziale przedszkolnym,  na wniosek rodziców, o którym mowa w § 18 ust. 2  organizuje się  

naukę religii i etyki.  Naukę religii i etyki włącza się do planu zajęć oddziału przedszkolnego. 

Dzieci niekorzystające z nauki religii i etyki mają zapewnioną opiekę  w świetlicy szkolnej.  

9. Do realizacji zadań statutowych oddział przedszkolny  wykorzystuje: 

1) sale do zajęć dla poszczególnych oddziałów; 

2) łazienki dziecięce; 

3) szatnie  

4) gabinety specjalistów (logopeda, psycholog, pielęgniarka); 

5) plac zabaw. 

10. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z placu zabaw, z niezbędnym wyposażeniem 

zapewniającym dzieciom bezpieczeństwo i rekreację. Zasady pobytu dzieci w ogrodzie określa 

regulamin placu zabaw wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły.   

11. W oddziale przedszkolnym organizuje się  różnorodne formy krajoznawstwa. Program wycieczek 

oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz 

sprawności fizycznej. Koszty wycieczek pokrywają rodzice dziecka.  

12. Oddział przedszkolny  rozwija sprawność fizyczną wychowanków poprzez zapewnienie im 

udziału  

w zajęciach ruchowych, grach i zabawach zarówno w budynku szkoły, jak i na świeżym powie-

trzu.  

 

§ 99. 

1. W oddziale przedszkolnym organizowane są zajęcia dodatkowe dostępne dla każdego dziecka.            

Za ich realizację odpowiada dyrektor szkoły oraz organ prowadzący. 

2. Dyrektor szkoły  powierza ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w szkole, posiadają-

cych odpowiednie kompetencje do prowadzenia danych zajęć. 

3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora szkoły  w porozumieniu  

z radą pedagogiczną i radą rodziców. 

4. Zajęcia dodatkowe dla dzieci są finansowane z budżetu dzielnicy  i nie wiążą się  z ponoszeniem 

dodatkowych opłat przez rodziców. 

5. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczegól-

ności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców. 

6. Nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe obowiązuje realizowanie zadań określonych  

w zakresie obowiązków nauczycieli oddziałów przedszkolnych. 

 

§ 100. 

1. W oddziałach  przedszkolnych  udziela  się i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na 

zasadach określonych  w §§ 37-39.  

2. Szkoła  sprawuje opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodów 

rodzinnych i losowych poprzez: 

a) udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w uchwałach organu prowadzącego; 

b) występowanie o pomoc do rady rodziców, sponsorów, organizacji. 

 

Rozdział 6 

Opieka nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych 
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§ 101. 

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

nach  pracy oddziału przedszkolnego. Nauczyciel jest zobowiązany: 

1) przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia z zakresu bhp i p.poż., odbywać wymagane 

szkolenia; 

2) sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w danym miejscu (sala, plac zabaw) przed 

rozpoczęciem tych zajęć; jeżeli warunki bezpieczeństwa nie są spełnione, nauczyciel ma ob-

owiązek zawiadomić o tym dyrektora szkoły;  do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel ma 

prawo odmówić prowadzenia zajęć  w danym miejscu; 

3) niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca, jeżeli zagrożenie 

powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć; 

4) przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć; 

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

uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby zagrażać zdrowiu dzieci; 

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

7) niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora szkoły w przypadku zauważenia niepokoją-

cych objawów chorobowych; 

8) zgłaszać dyrektorowi szkoły wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren oddziału przedszkol-

nego; 

9) przestrzegać procedur obowiązujących w oddziale przedszkolnym i szkole, a zwłaszcza pro-

cedury odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego, postępowania w sytuacjach kryzyso-

wych. 

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

prowadzące te zajęcia. 

 

Rozdział 7 

Wychowankowie oddziału przedszkolnego 

 

§ 102. 

1. Do oddziału przedszkolnego  uczęszczają dzieci w wieku 6 lat do momentu rozpoczęcia przez                     

nie nauki szkolnej.   

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

uczęszczać do oddziału przedszkolnego nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalen-

darzowym, w którym kończy 9 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dy-

rektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedago-

gicznej. 

3. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,              a w 

szczególności prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnego  

z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego jego potrzebom, zainteresowaniom   i możli-

wościom psychofizycznym; 

2) szacunku dla swoich potrzeb; 

3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej; 

4) poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej; 

5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

6) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych; 

7) rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych; 

8) ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego.  
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4. W oddziale przedszkolnym ustalane są wspólnie z dziećmi normy zachowań. Dziecko w przed-

szkolu ma obowiązek: 

1) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa; 

2) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela; 

3) szanować kolegów i wytwory ich pracy; 

4) szanować sprzęty i zabawki znajdujące się w przedszkolu; 

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

6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne. 

5. Dziecko może być objęte indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem  przedszkol-

nym, w przypadku, gdy stan jego zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 

szkoły. Indywidualne nauczanie organizowane jest przez dyrektora przedszkola              w 

uzgodnieniu z organem prowadzącym, na wniosek rodziców, do którego dołączone jest orzecze-

nie poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej o konieczności objęcia 

dziecka indywidualnym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 

6. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania 

przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości 

psychofizycznych. Dostosowanie następuje  na podstawie opracowanego dla wychowanka indy-

widualnego programy edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w 

orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.  

7. Za prawidłowość realizacji zadań, o których mowa w ust. 5 i 6, odpowiada dyrektor szkoły.  

8. W zależności od rodzaju niepełnosprawności szkoła zapewnia wychowankowi specjalistyczną 

pomoc i opiekę.  

 

§ 103. 

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

dzone: 

1) ustną pochwałą nauczyciela; 

2) pochwałą do rodziców; 

3) pochwałą dyrektora szkoły; 

4) nagrodą rzeczową. 

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

szkolnym zasad: 

1) ustną uwagą nauczyciela; 

2) odsunięciem od zabawy na krótki czas; 

3) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy; 

4) czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw. 

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

4. Wychowankowie przejawiający zachowania agresywne zagrażające zdrowiu innych dzieci pod-

dawani są wnikliwej obserwacji przez nauczycieli i psychologa, którzy podejmują decyzję o: 

1) powiadomieniu dyrektora szkoły; 

2) powiadomieniu rodziców dziecka; 

3) spotkaniu nauczycieli i psychologa z rodzicami w obecności dyrektora szkoły w celu uzgod-

nienia wspólnego kierunku oddziaływań wychowawczych; 

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

specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii; 

5) innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami. 

 

§ 104. 

1. Dziecko powinno przyjść do oddziału przedszkolnego czyste, starannie uczesane i ubrane w strój              

wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być               
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dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym              

powietrzu. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami. 

2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, przybory do 

mycia zębów, worek ze strojem gimnastycznym zgodnym z 82 pkt. 1 ust. 8;c, komplet ubrań na 

zmianę. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku. 

3. Dziecko nie powinno przynosić do oddziału przedszkolnego swoich zabawek, ani rzeczy warto-

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

 

§ 105. 

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do oddziału przedszkolnego zgodnie z tygodniowym roz-

kładem zajęć. Rodzice obowiązani są zgłaszać ewentualne spóźnienia telefonicznie lub osobiście 

poprzedniego dnia nauczycielce w grupie. 

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do oddziału przedszkolnego obowiązana jest rozebrać je  

w szatni i osobiście przekazać nauczycielce oddziału, do którego dziecko uczęszcza lub nauczy-

cielce w świetlicy. Nauczycielka oddziału przedszkolnego nie ponosi odpowiedzialności za bez-

pieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do szkoły, w szatni, przed 

zamkniętymi drzwiami sali itp. 

3. Do oddziału przedszkolnego nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, 

wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu 

zdrowia dziecka, nauczycielka ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia 

dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do oddziału. 

4. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby dorosłe 

gwarantujące pełne bezpieczeństwo. W szczególnych wypadkach dziecko może być odebrane 

przez niepełnoletnie rodzeństwo, powyżej 14 roku życia, które ma upoważnienie od rodzica i 

posiada legitymację  szkolną.  Rodzice składają dodatkowe oświadczenie, że biorą całkowitą 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci po opuszczeniu przez nie terenu placówki. 

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

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

nienie danych osobowych.   

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

mości i na żądanie nauczycielki okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka 

kontaktuje się z rodzicami wychowanka. 

7. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje, że 

nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających itp.). 

8. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest dyrektor szkoły. 

Szkoła podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami. 

9. W przypadku odbioru dziecka przez rodziców lub osoby upoważnione po godzinie 1730 (godzina 

zamknięcia świetlicy szkolnej), nauczycielka zobowiązana jest do skontaktowania się telefonicz-

nego z rodzicami dziecka. 

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

łania: 

1) rozmowa wyjaśniająca kierownika świetlicy z rodzicami dziecka; 

2) rozmowa wyjaśniająca dyrektora szkoły z rodzicami dziecka; 

3) wystosowanie listu do rodziców dziecka; 

4) wystąpienie dyrektora szkoły z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego o zbadanie 

sytuacji rodzinnej wychowanka oddziału przedszkolnego. 
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11. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy szkoły, nauczyciel 

zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. 

12. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać infor-

macji o miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel zobo-

wiązany jest powiadomić dyrektora szkoły  i najbliższy komisariat policji o niemożności skon-

taktowania się z rodzicami dziecka w celu ustalenia miejsca ich pobytu. 

13. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być po-

świadczone przez orzeczenie sądowe. 

14.  Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować szkołę o kłopotach zdrowotnych dziecka, 

w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych. 

15. W oddziale przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi me-

dyczne z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczycielowi nie wolno 

podawać dzieciom żadnych leków. 

16. Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do oddziału przedszkolnego w ja-

kiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielką.  

17. Nauczycielka danego oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o zaobser-

wowanych, niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka. 

18. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku otrzymania zawia-

domienia o jego chorobie. 

 

Rozdział 8 

Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego 

 

§ 106. 

1. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, a także z Międzynarodową Konwencją Praw 

Dziecka rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci. 

2. Do podstawowych obowiązków rodziców wychowanka oddziału przedszkolnego należy: 

1) przestrzeganie niniejszego statutu; 

2) współpraca z nauczycielkami prowadzącymi oddział przedszkolny w celu ujednolicenia od-

działywań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i oddziały przedszkolnego; 

3) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie   w zakresie podstawowych czynności 

samoobsługowych; 

4) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców; 

5) przyprowadzanie dziecka do oddziału przedszkolnego w dobrym stanie zdrowia; 

6) rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka szczególnie w przypadku, gdy może to być 

istotne dla jego bezpieczeństwa, stosowanej diety; 

7) bezzwłoczne informowanie szkoły o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka; 

8) dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie, po-

zwalającego na pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym; 

9) zawiadamianie szkoły o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka (powyżej 1 mie-

siąca); 

10) przyprowadzanie i odbieranie dziecka   osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą 

dziecku pełne bezpieczeństwo; 

11) przestrzeganie godzin pracy oddziały przedszkolnego;  

12) zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia; 

13) zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia; 

14) kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do oddziału przedszkolnego;  

15) uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez nauczycieli oddziału przedszkolnego; 

16) bezzwłoczne informowanie szkoły o zmianach telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania. 
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§ 107. 

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

wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się z realizowanymi w oddziale przedszkolnym programami oraz zadaniami wy-

nikającymi z rocznego planu pracy oddziału i z planów miesięcznych w danym oddziale; 

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

swojego dziecka; 

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

wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy; 

4) wybierania swojej reprezentacji w formie rady rodziców; 

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

6) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi szkoły wniosków z obserwacji 

pracy oddziału przedszkolnego; 

7) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy oddziału przedszkolnego  organowi prowa-

dzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną, poprzez swoje przedstawicielstwo; 

8) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z potrzebami; 

9) dokonywania wyboru zajęć dodatkowych; 

10) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez szkolnych; 

11) zapoznawania się z planowanym jadłospisem. 

 

§ 108. 

1. Szkoła współpracuje regularnie z rodzicami wychowanków w celu wspólnego uzgadniania  

kierunku i zakresu działań wychowawczych. 

2. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycielek poświęconych wymianie informacji 

i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział i rodziców. 

3. Formy współpracy z rodzicami: 

1) zebrania grupowe i zajęcia otwarte; 

2) uroczystości i spotkania okolicznościowe, wycieczki, imprezy plenerowe i inne z udziałem 

rodziców; 

3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem szkoły, nauczycielami, specjalistami  

w zależności od potrzeb; 

4) pogadanki i zajęcia warsztatowe podnoszące wiedzę pedagogiczną; 

5) informacje umieszczane na stronie internetowej. 

4. Po zakończeniu rekrutacji dzieci na następny rok szkolny, szkoła organizuje cykl spotkań adap-

tacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych i ich rodziców w celu: 

1) obniżenia poczucia lęku u dzieci i rodziców związanych z przebywaniem poza domem; 

2) obserwowania stosowanych w oddziale przedszkolnym metod wychowawczych; 

3) obserwowania dzieci w kontaktach grupowych; 

4) oglądu bazy lokalowej i wyposażenia sal. 

5. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w oddziale przedszkolnym, odpowiedniej opieki, 

odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi 

szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psycho-

fizycznym dziecka.  

6. Z tytułu udostępnienia rodzicom gromadzonych przez oddział przedszkolny informacji w zakre-

sie nauczania, wychowanie i opieki, dotyczących ich dziecka, szkoła nie pobiera żadnych opłat, 

bez względu na postać i formę przekazanych informacji.   
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DZIAŁ IX 

Dziennik elektroniczny 

 

§ 109. 

1. Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga: 

1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny; 

2) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób nieupraw-

nionych; 

3) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, uszkodze-

niem lub utratą; 

4) rejestrowania historii zmian i ich autorów; 

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

czącym ich dzieci. 

2. System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych powinien 

1) umożliwiać eksport danych do formatu XML;  

2) w przypadku prowadzenia dzienników, wyłącznie w formie elektronicznej, wpisanie przez 

nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć, jest równoznaczne z potwierdzeniem 

przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć; 

3) w terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego, dane stanowiące dziennik elektro-

niczny zapisuje się na informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio na dzień 

zakończenia roku szkolnego oraz na dzień zakończenia półrocza; 

4) za prowadzenie dziennika płaci zawsze jednostka z własnego budżetu, bowiem jest to opłata 

za obsługę działań administracyjnych jednostki. 

3. Szkoła nie pobiera od rodziców opłat za obsługę żadnego z działań administracyjnych, a zatem 

nie pobiera opłat za: 

1) prowadzenie dzienników; 

2) kontaktowanie się rodziców przez Internet ze szkołą,  

3) wszyscy rodzice otrzymują bezpłatnie login umożliwiający kontaktowanie się rodziców przez 

Internet z jednostką; 

4) przekazywanie danych o uczniu, a w tym informacji o jego obecnościach i jego ocenach. 

4. Rodzice mają prawo do bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego w zakresie dotyczą-

cym ich dziecka, z każdego dostępnego im miejsca, o każdej porze i z nieograniczoną częstotli-

wością z wyłączeniem usługi mobilnej. 

 

DZIAŁ X 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

 

§ 110. 

1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież telefonów komórko-

wych oraz innego sprzętu elektronicznego 

2. Każdy uczeń po wejściu do szkoły ma obowiązek wyłączyć lub wyciszyć telefon i nie korzystać z niego 

podczas całego pobytu w szkole (również w toaletach szkolnych, przebieralniach oraz szatni).  

3. Wprowadza się zakaz używania telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego         

w bibliotece szkolnej, świetlicy oraz stołówce. 

4. Zakaz obowiązuje również na zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.  
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5. W czasie pobytu w szkole kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez sekretariat szkoły oraz wy-

chowawców klasy. 

6. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego jako 

pomocy dydaktycznej, jeśli  nauczyciel prowadzący lekcje wyrazi na to zgodę, jednak nagrywa-

nie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych urządzeń elektronicz-

nych jest niedopuszczalne. 

7. W przypadku naruszenia powyższych zasad, uczeń ma obowiązek wyciszyć lub wyłączyć tele-

fon. Fakt ten zostaje odnotowany w dzienniku lekcyjnym 

8. Ponowne  naruszenie zasad regulaminu skutkuje kolejną uwagą. Jeżeli naruszenie zasad powtó-

rzy się trzykrotnie, uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły. 

9. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być 

traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego. 

 

DZIAŁ XI 

Warunki stosowania sztandaru szkoły oraz ceremoniału szkolnego 

 

§ 111. 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła posiada własny sztandar, hymn i logo. 

3. Sztandar używany jest przy ważnych ceremoniach szkolnych i państwowych oraz w innych sy-

tuacjach, wskazanych przez dyrektora szkoły.  

4. Hymn szkoły jest elementem ceremoniału szkolnego i śpiewany jest na uroczystościach szkol-

nych. 

DZIAŁ XII 

Tryb dokonywania zmian w statucie 

 

§ 112. 

1. Statut obowiązuje wszystkich uczniów, rodziców, dyrektora, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły.  

2. Z wnioskami w sprawie zmiany statutu mogą występować organy szkoły, organ prowadzący 

 i organ nadzoru pedagogicznego. 

3. Nowelizacja statutu następuje w drodze uchwały. 

4. Wszystkie inne zasady funkcjonowania szkoły nieujęte w statucie są uregulowane odrębnymi 

przepisami. 

5. Statut obowiązuje od dnia 1 września 2022 r. 


