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Podstawa prawna:  
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Ustawa z dnia 14 
grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). Ustawa 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki 
prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 
lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 
branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356). Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i 
publicznych przedszkolu (Dz. U. z 2017 r. poz. 649). Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 843, zm. Dz. U z 2016r. 
poz. 1278, zm. Dz. U. z 2017r. poz.1651). Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 
sierpnia 2017r. w sprawie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach (Dz. U. z 1017r. poz.1591). 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i 
sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, 
poz. 155 z późn. zm.). Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm.,). Ustawa z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.). Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 1017r. poz.1578). Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków 
przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej 
jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 
2015r. poz. 1248). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w 
sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 1017r. poz.1611). Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170 z późn. zm.). 
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ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1. 

1. Szkoła Podstawowa w Chociszewie, 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. Siedziba szkoły: Chociszew 40, 95-045 Parzęczew 

3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Parzęczew 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty. 
5. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. 
6. Szkoła używa pieczęci: 

1) okrągłej- dużej i małej z godłem państwa i napisem w otoku: „Szkoła Podstawowa w  
     Chociszewie”;  
2) podłużnej z napisem: Szkoła Podstawowa w Chociszewie  95-045 Parzęczew 

7. Szkoła jest jednostką budżetową.  
8. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

 
                                                                            § 2 

1. Czas trwania nauki w szkole wynosi osiem lat.  
2. Szkoła nie prowadzi oddziałów przedszkolnych.  
3. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do  
   ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

 
§ 3 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 
1) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Chociszewie; 
2) dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w  

Chociszewie; 
3) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Parzęczew; 
4) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć  

 Łódzkiego 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 której mowa w § 1 ust. 1; 
8) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty; 
9) statucie- należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Chociszewie; 
10) ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. 

(Dz. U. z 2017, poz. 59); 
11) 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; 
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ROZDZIAŁ 2 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 
§ 4 

 Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz 
uwzględniające Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły, obejmujący treści i działania o 
charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze 
profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o 
przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, 
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 
§ 5 

1. Szkoła w szczególności realizuje następujące cele: 
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa     

ukończenia szkoły; 
2) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie podstawowego programu nauczania; 
3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 

określonych     w ustawie, stosownie do warunków, szkoły i wieku ucznia; 
4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb; 
5) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;  
6) realizuje program przedmiotów obowiązkowych; 
7) organizuje naukę religii lub etyki oraz zajęć WDŻ w wymiarze określonym 

odrębnymi przepisami; 
8) realizuje ustalone zasady oceniania, klasyfikowania i  promowania uczniów.  
9) Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole. 
10) Zapewnienie opieki w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają w 

szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodzica lub ze 
względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające 
zapewnienia opieki w szkole; 

11) Zaopatrzenie w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały 
ćwiczeniowe uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych, zgodnie z 
harmonogramem określonym w art. 11. Ust z dnia 30 Maja 2014 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dziennik U. z 2014 r. , poz. 
811); 

2.   Szkoła  umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej 
poprzez  właściwą realizację materiału programowego. 

3.   Szkoła organizuje nauczanie indywidualne na wniosek rodziców, którzy przedstawiają 
orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, którzy nie mogą spełniać 
obowiązku szkolnego w systemie klasowo - lekcyjnym. 

4.   W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych zdolności i  zainteresowań, szkoła może 
organizować indywidualny program lub tok nauki zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

5. Do zadań szkoły należy w szczególności:  
1) pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego z zachowaniem 

zalecanych form i sposobów jej realizacji;  
2) wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji 

narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz 
środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;  
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3) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu;  
4) stwarzanie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do 

rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z 
informatyki;  

5) przygotowywanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych 
wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w internecie, krytycznej 
analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym 
nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi 
użytkownikami sieci zapewnienie bezpiecznych warunków oraz przyjaznej 
atmosfery do nauki, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb 
edukacyjnych ucznia;  

6) stwarzanie warunków do rozwijania kompetencji społecznych takich jak 
komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w 
projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie 
projektami;  

7) rozwijanie u uczniów przedsiębiorczości i kreatywności oraz umożliwianie 
stosowania w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, 
organizacyjnych lub metodycznych;  

8) zapewnienie bezpiecznych warunków oraz przyjaznej atmosfery do nauki, z 
uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych ucznia  

9) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 
uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i 
specjalnych form pracy dydaktycznej;  

10) zapewnienie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie 
realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów 
nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;    

11) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału 
w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu 
uczniów w życiu społecznym;  

12) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego 
rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, 
krajowej i globalnej;  

13) opiekę nad uczniami pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;  
14) stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez 

organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności 
społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego; 

15) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz 
kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z 
korzystaniem z technologii informacyjno- komunikacyjnych, i sytuacji 
nadzwyczajnych;  
 

§ 6 

Bezpieczeństwo uczniów 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów, ochrania ich zdrowie i życie od chwili wejścia ucznia do  
    szkoły do momentu jej opuszczenia poprzez:  

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki przez nauczycieli oraz innych  
     pracowników szkoły:  
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a)  nauczyciel lub pracownik obsługi natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje 
lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa,  

b)  nauczyciel lub pracownik obsługi zwraca się do osób postronnych wchodzących na teren 

           szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły 
           lub kieruję tę osobę do dyrektora, 

c)  nauczyciel lub pracownik obsługi niezwłocznie zawiadamia dyrektora o wszelkich 
dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących 
zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów,  

2) zorganizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach,  
    zgodnie z harmonogramem dyżurów;  
3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach;  
4) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne  
     prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej;  
5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i po  
    zajęciach lekcyjnych;  
6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp; 
7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów 
     i rodzaju pracy;  
8) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłków w stołówce szkolnej;  
9) utrzymanie budynku szkolnego, pomieszczeń, placu zabaw, boisk i sprzętu szkolnego w 
     stanie pełnej sprawności i stałej czystości;  
10) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów;  
11) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia.  

2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem, 
    zgodnie z obowiązującym regulaminem wycieczek szkolnych.  
3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przebywających samowolnie na  
    terenie szkoły po skończonych zajęciach.  
4. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed  
   dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez  
    instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.  
 

§ 7 

Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym 
społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym 

1. W szkole organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę również dla dzieci i młodzieży 
     niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem  
     społecznym, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz   
     predyspozycjami.  
2. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych     
    społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się na każdym etapie  
    edukacyjnym, w integracji z uczniami pełnosprawnymi.  
3. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do  
     indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.  
4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych  
     niedostosowaniem społecznym odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
 5. Uczniom tym szkoła zapewnia w szczególności:  

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;  
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2) w miarę możliwości warunki i  środki dydaktyczne odpowiednie do indywidualnych  
    potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów;  
3) inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz  

               możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym zwłaszcza zajęcia rewalidacyjne i  
               terapeutyczne;  

4) integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi i uczniami  
               pełnosprawnymi;  

5) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 
 

 
 

ROZDZIAŁ 3 

ORGANY SZKOŁY  
 

§ 8 

Organa szkoły 

1. Organami szkoły są: 
1) Dyrektor szkoły; 
2) Rada Pedagogiczna; 
3) Samorząd Uczniowski; 
4) Rada Rodziców. 

2.  Organy szkoły mają zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w 
     granicach swoich kompetencji określonych ustawą oraz na podstawie własnych regulaminów.  
3. Regulaminy organów szkoły nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.  
4. Funkcję koordynacyjną i mediacyjną w sprawach konfliktowych sprawuje Dyrektor Szkoły.  
5. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku  
    do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów  
    jest Łódzki Kurator Oświaty.  
6. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku 
    do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego   
    nauczycieli jest organ prowadzący szkołę. 

 
§ 9 

Dyrektor szkoły 

1. Szkołą kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora w drodze konkursu lub  
      w sposób określony odpowiednimi przepisami.  
2. Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje w trybie ustalonym ustawą organ prowadzący szkołę.  
3. Jednostką nadrzędną dla dyrektora szkoły jest organ prowadzący szkołę. Organ, który powierzył 
     nauczycielowi stanowisko kierownicze, może go odwołać w razie:  

1) złożenia przez nauczyciela rezygnacji za trzymiesięcznym wypowiedzeniem; 
2)  ustalenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny negatywnej oceny pracy lub w 

przypadku ustalenia przez ten organ negatywnej oceny zadań w zakresie spraw 
finansowych i administracyjnych w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy 
nauczycieli – bez wypowiedzenia; 

3) w przypadkach szczególnie uzasadnionych może odwołać nauczyciela ze stanowiska 
kierowniczego w czasie roku szkolnego – bez wypowiedzenia. 

4. W szkole mogą być tworzone stanowiska wicedyrektorów oraz  inne stanowiska kierownicze na 
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     podstawie odrębnych przepisów.  
5. Szczegółowy podział kompetencji określa zarządzenie wewnętrzne wydane przez dyrektora 

szkoły.  
6. Dyrektor szkoły działa w zgodzie z przepisami prawa oświatowego, a w szczególności:  
       1)  kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

        2)   sprawuje nadzór pedagogiczny; 
 3)    sprawuje opiekę nad uczniami; 
 4)    przewodniczy radzie pedagogicznej, organizuje jej pracę i realizuje uchwały rady  
        pedagogicznej; 
 5)   wspólnie z głównym księgowym dysponuje środkami finansowymi szkoły określonymi w 

planie finansowym i odpowiada za ich wykorzystanie; 
 6)   tworzy warunki do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych szkoły; 
 7)   planuje pracę i działalność szkoły; 
 8)   współpracuje z organem prowadzącym i organami szkoły oraz innymi instytucjami 

mogącymi wspierać działalność szkoły; 
 9)   wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w   

czasie zajęć organizowanych przez szkołę;  
10)  dba o twórczą i życzliwą atmosferę pracy oraz współpracy w szkole; 
11)  wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą; 
12)  ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w razie porozumienia w zespole    
        nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców: 

a) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich 
       oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, 
b) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym. 
13) podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku 
       szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych  
       obowiązujących w danym roku szkolnym; 
14) ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów  
      edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu   
      używania tych podręczników lub materiałów; 
15) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów  
       edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz 
       czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami; 
13) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji  
       praktyk pedagogicznych; 
14) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów 
       przeprowadzanych w szkole lub placówce; 
15) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń lub innych organizacji, 
       w szczególności organizacji harcerskich; 
16) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 
       specjalnego ucznia; 
17) organizuje zajęcia dodatkowe; 

7. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli, 
     pracowników pedagogicznych oraz administracyjnych i obsługowych i w szczególności decyduje 
      w sprawach:  

        1)   zatrudniania i zwalniania pracowników; 
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        2)   przyznawania nagród pracownikom; 
        3)   wymierzania kar porządkowych; 
        4)   wnioskowania w sprawie odznaczeń dla pracowników;  
        5)   udzielania urlopów pracownikom; 
        6)   określania zakresu obowiązków i wymiaru czasu pracy pracowników. 
8. Szczegółowy zakres kompetencji, zadań i odpowiedzialności dyrektora określają przepisy 
     ustawy o  systemie oświaty i aktów wykonawczych do w/w ustawy.  

  
 

§ 10 

Rada Pedagogiczna 

1.  Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym statutowe zadani dotyczące 
kształcenia, wychowania i opieki. 

2.  Kompetencje i zadania rady pedagogicznej określają przepisy ustawy o systemie oświaty. 
3.  Rada pedagogiczna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez jej członków.  
4.  W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole i oddziale 

przedszkolnym. 
5. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:  

1)    zatwierdzanie planu pracy szkoły; 
2)    zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji; 
3)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów w szkole; 
4)    ustalanie organizacji wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
5)    uchwalanie statutu szkoły; 
6)    uchwalanie regulaminu rady pedagogicznej; 
7)    uchwalanie regulaminów wewnętrznych szkoły (np. regulamin oceniania); 
8)   ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w 
celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.  

6. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  
1)   organizację pracy szkoły na dany rok, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych;  
2)    projekt planu finansowego; 
3)    wnioski dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom nagród, wyróżnień i odznaczeń;  
4)   propozycję dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom liczby godzin i zakresu 

czynności;  
5)   program z zakresu kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego przed 

dopuszczeniem do użytku w szkole;  
6)  przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć  

wychowania fizycznego w klasach IV-VIII; 
7)  propozycje zespołów nauczycieli dotyczące wyboru podręczników lub materiałów 

edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego rocznika przez co najmniej 
cykl edukacyjny i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach 
w danym roku szkolnym; 

8)  wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych (zajęć z języka obcego innego niż 
obowiązkowy, zajęć dla których nie została ustalona podstawa programowa, ale program 
nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania). 
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7.   Rada powołuje w zależności od potrzeb stałe lub doraźne komisje, których działalność może 
dotyczyć wybranych zagadnień działalności statutowej szkoły i pracy nauczycieli. Pracą komisji 
kieruje przewodniczący powołany przez radę lub komisję na wniosek przewodniczącego rady.  
Komisja informuje radę o wynikach swej pracy, formułując wnioski do zatwierdzenia przez 
radę.  

8.   Zebrania rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 
półroczu  w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych 
zajęć  dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.   

9.   Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw 
poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszyć dobra osobiste uczniów, ich rodziców, 
nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 
§ 11 

Rada Rodziców 

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 przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 
    przeprowadza 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 rad rodziców. W przypadku, gdy regulamin 

    rady rodziców nie określa szczegółowego trybu wyborów do rady rodziców, ustala się  
    następujące procedury: 
     a) z każdego oddziału klasowego w wyborach tajnych  wybierany jest jeden przedstawiciel 
          do rady rodziców;  
     b) w celu wyłonienia wyżej wymienionego przedstawiciela w każdej klasie wybiera się (w 

                dowolny sposób) członków komisji skrutacyjnej (np.: 2 osoby), które czuwają nad 
                prawidłowym przebiegiem wyborów; 

c) w widocznym miejscu zapisywane zostają kandydatury osób chętnych lub zgłoszonych 
   przez innych rodziców (za zgodą  kandydata)  do rady rodziców (minimum 3 osoby lub 
   więcej); 
d) następnie każdy z rodziców na  kartce zapisuje nazwisko jednego wybranego kandydata;   
e) członkowie komisji skrutacyjnej zbierają kartki, w obecności wszystkich rodziców zapisują 
    na tablicy ilość oddanych głosów na poszczególnych kandydatów;  
f) rodzic, który otrzymał największą liczbę głosów zostaje przedstawicielem do szkolnej rady 
    rodziców oraz pełni funkcję przewodniczącego  rady rodziców z danego oddziału 
    klasowego; kandydaci z mniejszą ilością głosów otrzymują kolejno funkcję zastępcy 
    przewodniczącego  oraz  skarbnika; w przypadku równej ilości głosów komisja skrutacyjna 
    ponownie przeprowadza tajne głosowanie na daną  funkcję;   
g) po przeprowadzonych wyborach sporządzony zostaje protokół podpisany przez członków  
    komisji skrutacyjnej; 
h) w wyborach do rady rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic; 
i) wybory przeprowadzane są na pierwszym zebraniu rady rodziców w każdym roku  
    szkolnym. 

5. Rada rodziców wspiera działalność statutową szkoły, zwłaszcza w odniesieniu do spraw 
    gospodarczych i opiekuńczych, jak również w organizowaniu działalności kulturalnej, 
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    turystycznej,  pomocy materialnej uczniom znajdującym się w bardzo trudnych warunkach 
    materialnych.  
6. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1)  uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego 

    szkoły; 
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

     szkoły; 
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 
4) opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia 

lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności 
organizacji harcerskich, którym celem statutowym jest działalność wychowawcza albo 
rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
szkoły; 

5) opiniowanie propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów 
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym, w 
przypadku braku zgody nauczycieli co do wyboru jednego wspólnego podręcznika spoza 
podręczników oferowanych przez właściwego ministra; 

6) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z 
    dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady 
     rodziców określa regulamin rady rodziców. 
8. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 
    bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz 
    dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne 
    upoważnienie udzielone przez radę rodziców. 
 

§ 12 

Samorząd uczniowski 
1.   W szkole działa samorząd uczniowski, który stanowi reprezentację ogółu uczniów.  
2.  Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez jej 

członków  w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
3.  Samorząd tworzy warunki do współpracy uczniów na zasadach demokracji i tolerancji, rozwija  

samodzielność, uczy odpowiedzialności grupowej i indywidualnej. 
4.   Samorząd szkolny może przedstawić dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej oraz radzie 

rodziców  wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących 
realizacji  podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 
     wymaganiami;  
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 
     między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 
     zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 
     dyrektorem; 

5. Działalność samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszego 
    statutu. 
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§ 13 

Zasady współdziałania organów szkoły 

1. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania Dyrektora, tworzenia dobrego klimatu 
     szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad 
     funkcjonowania szkoły.  
2. Organy szkoły zobowiązane są informować się wzajemnie o podejmowanych i planowanych 
    działaniach lub decyzjach dotyczących życia szkoły. Realizacji tego celu służą:  

1) posiedzenia Rady Pedagogicznej, które mogą odbywać się z udziałem przedstawicieli Rady 
    Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i innych osób, zapraszanych przez Dyrektora Szkoły;  
2) walne zebranie rodziców. 

 3. Dyrektor Szkoły pełni rolę łącznika między Radą Rodziców a Radą Pedagogiczną. 
 4. Nauczyciel – opiekun Samorządu pełni rolę łącznika między Radą Pedagogiczną a Samorządem 
     Uczniowskim;  
5. Każdy z organów szkoły zobowiązany jest do podejmowania wysiłków na rzecz rozwiązywania 
     ewentualnych sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły poprzez:  

1) prowadzenie rozmów wyjaśniających;  
2) występowanie w roli mediatora;  
3) udzielanie pomocy zainteresowanym stronom;  
4) wspólne poszukiwanie rozwiązań;  
5) dbałość o dobrą i rzeczową atmosferę rozmów;  
6) rzetelne informowanie o podejmowanych działaniach i decyzjach.  

6. Konflikty i spory rozstrzyga Dyrektor Szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron. 
 
 

ROZDZIAŁ 4 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 
§ 14 

Ogólne zasady funkcjonowania szkoły 

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych , przerw świątecznych 
     oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 
3. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustala w 
     danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w liczbie 6 
     dla szkoły podstawowej. 
4. Zaproponowane przez dyrektora dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zostają 
     zaopiniowane przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski .i podane do 
     ogólnej wiadomości do dnia 30 września każdego roku. 
5. Szczegółową organizację nauczania , wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 
     arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora  w terminie do 30 kwietnia na podstawie 
     planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusze organizacji szkoły zatwierdza  organ 
     prowadzący  w terminie do 29 maja.  
6. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się liczbę pracowników szkoły, łącznie z liczbą 
     stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę przedmiotów  nadobowiązkowych, w tym kół 
     zainteresowań i innych zajęć  pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez 
     organ prowadzący szkołę. 



15 
 

7. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w 
systemie klasowo - lekcyjnym. 

8.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut . W uzasadnionych  przypadkach dopuszcza się prowadzenie 
zajęć  edukacyjnych w czasie od 30 do 60  minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy 
obliczony na podstawie ramowego  planu nauczania. 

9. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, 
zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

10. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 
wyższych kształcących nauczycieli na praktyki  pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie 
pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia 
nauczycieli lub szkołą wyższą. 

 
§ 15 

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. 
 

§ 16 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w 
     jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 
      obowiązkowych określonych planem nauczania  zgodnym z odpowiednim programem 
      nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do 
     użytku szkolnego. 
2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić  25. 
3. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których  z treści programu nauczania wynika 
     konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych, na zajęciach z języków obcych oraz 
     informatyki  przy czym podział na grupy  jest obowiązkowy podczas ćwiczeń laboratoryjnych w  
     oddziałach liczących  powyżej 30 uczniów oraz na zajęciach z języków obcych i zajęć  
     komputerowych w oddziałach  liczących  powyżej 24 uczniów.  
4. Zajęcia  wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów, począwszy  
    od klasy IV. 

5. W szkole może być za zgodą organu prowadzącego zatrudniony asystent nauczyciela  
    prowadzącego zajęcia w klasach I-III lub asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań asystenta   
    należy wspieranie nauczycieli lub wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zdania pod  
    kierunkiem nauczyciela, do którego jest przydzielony. 
6. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają dłużej w szkole ze względu   
     na: 

1) czas pracy rodziców -  na wniosek rodziców, 
2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki  
    uczniom. 

7. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie  
     więcej niż 25 uczniów. 
7a. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych  
       do oddziału klasy I, II, III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły,  
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       dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa w art. 53 ust.2 pkt 1,  
       dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust 7. 
7b. Dyrektor może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 7a zwiększając liczbę uczniów w  
       oddziale ponad liczbę określoną w ust. 7 na wniosek rady oddziałowej, o której mowa w art. 53  
       ust. 2 pkt. 1, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 
7c. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2  
      uczniów. 
7d. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z  
       ust. 7b i 7c w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela  
       prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 
7e. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 7b i 7c może funkcjonować ze  
       zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 
 
 

§ 17 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych 

1. Szkoła  w miarę posiadanych środków organizuje dodatkowe  zajęcia dla uczniów z  
uwzględnieniem  ich potrzeb rozwojowych: 
1) z zajęć komputerowych; 
2) dydaktyczno - wyrównawcze kl. IV - VIII; 
3) gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej w klasach I - III oraz  w klasach IV - VIII w ramach 

posiadanych środków; 
4) inne w ramach posiadanych środków. 

2.   Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, 
finansowanych z budżetu szkoły nie powinna być w zasadzie niższa niż 10 uczniów.   

 
§ 18 

Organizacja nauczania religii/etyki w szkole  
1. Religia/etyka jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których  
    rodzice wyrażają takie życzenie.  
2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia woli, nie musi być ponawiane w  
    kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.  
3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii/etyki objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi  
    lub świetlicowymi. 
 4. Nauczyciel religii/etyki wchodzi w skład Rady Pedagogicznej. 
 5. Ocena z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen,  
     lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.  
6. Ocena z religii/etyki w klasach I-III wyrażana jest w skali stopni szkolnych. 
 7. W przypadku, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji, na świadectwie i w arkuszu  
     umieszcza się zarówno ocenę z religii, jak i z etyki. 
8. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii są zwolnieni z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji  
    wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują  
    nauczyciele religii.  
9.  Zajęcia w szkole z religii/etyki mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych.  
10. Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze zwierzchnie  
      kościoła lub związku wyznaniowego. 
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§ 19 
Organizacja „Wychowania do życia w rodzinie” 

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w  
    rodzinie”.  
2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.  
3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie  
    pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.  
4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach  
   „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.  
5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo  
    wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.  
 
 

§ 20 

Działalność pedagogiczna i eksperymentalna 

1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia  
    eksperymentalne.  
2. Innowacje lub eksperymenty mogą obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, mogą  
    być wprowadzane w całej szkole lub w oddziale/ grupie.  
3. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub  
    metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia.  
4. Innowacja pedagogiczna jest integralnym elementem działalności szkoły, mającym na celu  
    wyzwolenie kreatywności uczniów i nauczycieli.  
5. Innowacja gwarantuje realizację zadań szkoły, w szczególności podstawy programowej.  
    Podstawa programowa wyznacza warunki i sposób jej realizacji. 
 6. Eksperymentem są działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia, w ramach których  
     są modyfikowane warunki, organizacja zajęć lub zakres treści nauczania. Celem eksperymentu  
     jest rozwijanie kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli.  
7. Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po  
    zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji eksperymentu po uzyskaniu:  
 1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie;  
 2) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentu na jego prowadzenie w  
               szkole;  
 3) pozytywnej opinii Rady Rodziców.  
8. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką jednostki naukowej i wymaga  
     zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  
9. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.  
10. Prowadzone w szkole innowacje lub eksperymenty nie mogą naruszać praw ucznia. 
 

§ 21 

Organizacja wolontariatu 

 1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu.  
2. Celem działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu jest: 
  1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu; 
  2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby  
                innych;  
 3) umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych,  
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               chorych, samotnych;  
 4) pomoc rówieśnikom w sytuacjach trudnych;  
 5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych; 
  6) organizacja lub pomoc w organizacji akcji charytatywnych.  
3. Wolontariuszem może być każdy uczeń, który:  
 1) złoży pisemną deklarację wraz z pisemną zgodą rodziców o przystąpieniu do Klubu  
               Wolontariatu;  
 2) bezinteresownie angażuje się na rzecz niesienia pomocy innym potrzebującym;  
 3) systematycznie uczestniczy we wszystkich pracach Klubu; 
  4) promuje ideę wolontariatu, aktywnie uczestniczy w szkoleniach; 
 4. Radę Klubu Wolontariatu wyłania się do 30 września każdego roku.  
5. W skład Rady Wolontariatu wchodzi po jednym/dwóch przedstawicieli z poszczególnych  
    poziomów oddziałów.  
6. Opiekunem Klubu Wolontariatu jest nauczyciel, który wyrazi chęć i zgodę na pełnienie tej  
    funkcji.  
7. Rada Wolontariatu wspólnie z opiekunem opracowuje na każdy rok szkolny plan pracy i  
     sprawozdanie z działalności. Wolontariusze mogą podejmować działania na rzecz środowiska  
     szkolnego i lokalnego. Udział w akcjach charytatywnych ogólnopolskich wymagają uzyskania  
     zgody Dyrektora. 
 8. Wolontariusz za swoją pracę może zostać nagrodzony w postaci:  
 1) ustnej pochwały opiekuna Klubu, Dyrektora na forum klasy lub całej społeczności szkolnej;  
 2) dyplomu uznania;  
 3) listu gratulacyjnego do rodziców;  
 4) wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie  
               ukończenia szkoły lub w formie zaświadczenia. Potwierdzenie uzyskuje uczeń, który w  
               ciągu czterech lat nauki brał udział w co najmniej czterech akcjach pozaszkolnych oraz  
               systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co najmniej pięciu akcjach na  
               rzecz środowiska szkolnego.  
 

§ 22 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

1. Szkoła wspomaga dokonanie świadomego wyboru przez uczniów dalszego kierunku kształcenia  
     poprzez:  
 1) prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w klasie VII i VIII;  
 2) zajęcia dydaktyczne;  
 3) promowanie metod aktywnych stosowanych w pracy z uczniem;  
 4) działalność pozalekcyjną szkoły;  
 5) działalność informacyjną: wychowawcy, pedagodzy, bibliotekarze oraz doradczą: pedagog  
               i inni specjaliści;  
 6) współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie określania predyspozycji  
               uczniów;  
  7) stały kontakt z przedstawicielami Urzędu Pracy, przedstawicielami innych instytucji  
                wspierających szkołę; 
  8) spotkania z dyrektorami oraz udział w dniach otwartych szkół ponadpodstawowych.  
2. Dyrektor wyznacza nauczyciela- koordynatora doradztwa zawodowego.  
3. Zadaniem koordynatora jest m.in.:  
 1) planowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę we współpracy  
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               z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, w tym z  
               wychowawcami klas;  
 2) dokonywanie systematycznej diagnozy zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w  
               planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej;  
 3) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych dla  
               uczniów;  
 4) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom źródeł informacji na temat:  
  a) rynku pracy oraz trendów rozwojowych zawodów i zatrudnienia,  
  b) możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w pracy,  
  c) możliwości dalszego kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i  
                         niedostosowaniem społecznym,  
  d) programów edukacyjnych Unii Europejskiej oraz porównywalności dyplomów i  
                         certyfikatów zawodowych. 
  5) prowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjnego i zawodowego dla uczniów i ich  
               rodziców;  
 6) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego  
               planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;  
 7) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych przez organizowanie spotkań  
               szkoleniowo- informacyjnych, gromadzenie, udostępnianie informacji i materiałów do  
             pracy z uczniami;  
 8) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolne doradztwo zawodowe;  
 9) Koordynator opracowuje program doradztwa zawodowego i koordynuje jego realizację.  
4. Program zostaje dopuszczony do użytku przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady  
    Pedagogicznej. 
 

§ 23 

Podręczniki, materiały edukacyjne 

1. Decyzję o wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie  
     kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzący określoną edukację w szkole. 
2. W klasach I- III w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych zespół  
     nauczycieli uczących w jednej klasie przedstawia dyrektorowi propozycję podręcznika lub 
     materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do poszczególnych edukacji i do zajęć    
     z zakresu języka obcego. 
3. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach IV- VIII  
     przedstawiają dyrektorowi szkoły w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-  
     wychowawczych zespoły nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej.  
4. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, a także w  przypadku braku  
    zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych i materiałów  
    ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich  
    oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata; 
2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku  
    szkolnym. 

5. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z  
     dotacji celowej MEN są własnością szkoły. 
6. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane  
     w zasobach bibliotecznych i wypożyczane uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w  
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     danym roku szkolnym. 
7. Biblioteka nieodpłatnie:        

1) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową; 
2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających  
     postać elektroniczną; 

    3) przekazuje uczniom bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe. 
8. Uczeń przechowuje podręczniki i materiały edukacyjne w przydzielonej osobistej szafce. W  
    sytuacjach wskazanych przez nauczyciela uczeń ma prawo zabrać podręcznik/ materiały  
    edukacyjne do domu z obowiązkiem przyniesienia ich do szkoły we wskazanym terminie.     
    Materiały ćwiczeniowe uczeń użytkuje w szkole i w domu.  
9. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i  
    materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych,  
    które pozostają na stałym wyposażeniu ucznia. 
10. Zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych: 

1) czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im  
     materiałów bibliotecznych; 
2) czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich  
     stan, w przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub  
     wychowawcy klasy; 
3)  podręczniki obkłada się w specjalnie przygotowane przeźroczyste foliowe oprawy; 
4)  zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych; 
5)  uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych; 

    6)  z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek; 
7)  podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym  
     stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom. 

11. Czytelnik  ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów  
       biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie. 
12. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału  
      edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, po dwukrotnym pisemnym  
      wezwaniu do zwrotu, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów ich zakupu,  
      zgodnie z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania. Zwrot  
      pieniędzy następuje na konto budżetowe szkoły i stanowi dochód budżetu państwa. 

 
 

§ 24 

Stołówka  szkolna 

1. Organ prowadzący szkołę zapewnia uczniom i wychowankom możliwość i higieniczne warunki  
     spożycia posiłku w stołówce, z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego  
     zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki  w zakresie żywienia lub z  
     uwzględnieniem refundowania im opłat ponoszonych w stołówce. 
2. Odpłatność za korzystanie z posiłków i napoju w stołówce ustala organ prowadzący szkołę. 
3. Rodzice uczniów korzystających z ciepłego posiłku wnoszą opłaty w wysokości pokrywającej  
     koszty surowca oraz utrzymania stołówki. 
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§ 25 

Świetlica szkolna 

1.   Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na dojazd do szkoły czy czas 
pracy rodziców uczniów szkoła posiada zorganizowaną świetlicę. 

2.   Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej  działalności szkoły, posiada 
odpowiednie pomieszczenia, sprzęt , możliwości i środki finansowe. 

3.   Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza w świetlicy nie 
może przekraczać 25 osób . 

4.    Podstawową dokumentację pracy wychowawczo - opiekuńczej świetlicy stanowią karty 
zgłoszeń uczniów i dziennik pracy. 

5.    Do zadań świetlicy należy: 
 1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przygotowanie  
                  do samodzielnej pracy umysłowej i umożliwienie odrabiania prac domowych; 
 2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury  fizycznej mających na  
                  celu prawidłowy rozwój fizyczny; 
 3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,  organizowanie zajęć w  
      tym zakresie; 
 4) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości,  
                 dbałość o zachowanie zdrowia oraz kształtowanie  nawyków życia codziennego; 

5) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności; 
6) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy, a  w miarę   potrzeby z  
    placówkami upowszechniania kultury funkcjonującymi w środowisku. 

6.  Organizacja pracy świetlicy : 
 1) świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno - wychowawczych  i  
                  funkcjonuje w czasie pracy szkoły; 
 2) godziny pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb środowiska wynikających z godzin     
                   rozpoczynania i kończenia pracy przez rodziców uczniów oraz rozkładem jazdy  
                   komunikacji publicznej; 
 3) świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych składających się ze stałych  
                  uczestników świetlicy; 
 4) świetlica realizuje swoje zadania wg. rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej,  
                  opiekuńczej szkoły i tygodniowego rozkładu zajęć; 
 5) zajęcia świetlicowe należy dostosować do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów,  
                  a także ich możliwości psychofizycznych; 
 6) na świetlicy, za zgodą organu prowadzącego, może zostać zatrudniony asystent  
                  nauczyciela świetlicy, który wspiera nauczyciela świetlicy i wykonuje zadania pod jego  
                  kierunkiem. 
7. Dokumentacją pracy świetlicy są:  

 1) program, 
 2) dziennik zajęć, 
 3) wnioski o przyjęcie do świetlicy, 
 4) prace dzieci.  
8. Wychowankowie świetlicy: 

1) do świetlicy szkoły przyjmowani są uczniowie dojeżdżający, w pierwszej kolejności  
    oddziału przedszkolnego, klas I - III, dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych,  
    wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, sieroty, dzieci z rodzin zastępczych i  
    nauczycielskich; 
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2) w przypadku, gdy uczeń oczekuje na zajęcia dodatkowe, a nie jest stałym członkiem  
    świetlicy ma obowiązek przebywać w świetlicy. 

9. Prawa ucznia uczęszczającego do świetlicy: 
1) wpływanie na działalność opiekuńczo - wychowawczą świetlicy; 
2) rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień; 
3) uzyskanie pomocy przy odrabianiu prac domowych; 

 4) zgłaszanie wychowawcom problemów budzących szczególne zainteresowanie  z prośbą o   
          wyjaśnienie i pomoc w ich rozwiązywaniu. 

10. Obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy: 
 1) przestrzeganie postanowień i ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy i samorządu  
      szkolnego; 
 2) systematycznego uczęszczania do świetlicy szkoły;   
 3) dostarczanie pisemnego zwolnienia od rodziców w przypadku wcześniejszego  
                  opuszczenia świetlicy;  
 4) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych  
                  pracowników świetlicy; 
 5) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy; 
 6) dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów, przestrzeganie zasad  higieny  
                 osobistej. 

 
§ 26 

Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy 

1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.  
1) pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu;  
2) zadania zespołów nauczycielskich obejmują:  

a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji      
     programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,  
b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów   
     badania wyników nauczania,  
c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa    
     metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,  
d) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia,  
e) przygotowanie propozycji jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do  

                          danych zajęć edukacyjnych.  
2. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania problemów  
    wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów.  

1) W skład zespołu wchodzą: pedagog oraz wskazani przez Dyrektora Szkoły: 
 a) wychowawcy klas IV- VIII, 

  b) w miarę potrzeb, inni nauczyciele.  
2) Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez Dyrektora Szkoły;  
3) Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności: 

 a) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów,  
b) ocena sytuacji wychowawczej szkoły,  
c) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych Radzie Pedagogicznej, 

  d) opracowanie programu wychowawczego szkoły i jego stała ewaluacja. 
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§ 27 

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi  
oraz innymi instytucjami 

1. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy współudziale  
     Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozorkowie:  

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

a) z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,  
b) przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia.  

2) wypełnia zalecenia zawarte w orzeczeniach i opiniach wydawanych przez poradnie:  
a) indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysleksją i innymi  
    dysfunkcjami,  
b) organizuje specjalistyczne zajęcia,  
c) na podstawie orzeczeń poradni, Dyrektor organizuje nauczanie indywidualne oraz  
   może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki – w miarę posiadanych  
   środków finansowych.  

3) nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów i pedagogów,  
  uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych i reedukacyjnych organizowanych  
  na terenie poradni.  

2. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych, korzystając  
     z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parzęczewie i Powiatowego Centrum  
     Pomocy Rodzinie w Zgierzu, a w szczególności:  

1) kieruje do GOPS rodziców (opiekunów prawnych) potrzebujących pomocy finansowej lub  
     dożywiania dzieci; 

  2) zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin;  
3) sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych; 
 4) informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze. 

 3. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem Szkoła  
     nawiązuje współpracę z:  

1) policją; 
 2) sądem, kuratorem sądowym;  
3) innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji.  

4. Szkoła także współpracuje z stowarzyszeniami w Parzęczewie: FIT (Forum Inicjatyw Twórczych) i  
     PRYM (Fundacja Rozwoju Gmin PRYM) w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz  
     działalności innowacyjnej. 

 
§ 28 

Baza materialna szkoły  
1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:  

1) pomieszczeń do nauki: sal lekcyjnych i pracowni przedmiotowych z niezbędnym  
    wyposażeniem;  
2) biblioteki z księgozbiorem i innymi materiałami edukacyjnymi, czytelnią, kącikiem    
    komputerowym;  
3) świetlicy;  
4) stołówki;  
5) sal gimnastycznych, boisk, urządzeń sportowych i rekreacyjnych;  
6) pomieszczeń sanitarno- higienicznych, szatni-szafek. 
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 2. Zasady właściwego, zgodnego z przeznaczeniem i bezpiecznego korzystania z w/w pomieszczeń 
określają odrębne regulaminy.  

3. W szkole prowadzi działalność w określone dni gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
    przedmedycznej, który świadczy następujące usługi:  

1) pierwsza pomoc medyczna w razie wypadku na terenie szkoły;  
2) badania bilansowe dzieci, przeglądy czystości;  
3) profilaktyka; 
 4) pomoc medyczna w czasie organizowanego przez szkołę wypoczynku w czasie ferii letnich  
     i zimowych. 

 
 

ROZDZIAŁ 5 

§ 29 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

1. Nauczyciel obowiązany jest:  
1)  rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi  funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania 
związane z  zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez 
szkołę; 

2)  wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 
3)  dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;  
4)  kształcić i wychowywać dzieci i młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji  

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 
człowieka;  

5)  dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 
demokracji,  pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

6)  realizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania 
uczniów.  

7)  prowadzić pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiadać za jakość i 
wyniki tej pracy; 

8)  przekazywać uczniom informację zwrotną na temat ich osiągnięć i postępów w nauce, zaś 
rodzicom informację o przypadkach szczególnych uzdolnień; 

9)  podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści internetowych, 
które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności 
zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające;   

2. Nauczyciele uczący w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności: 
1) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i 

poszczególnych oddziałów; 
2) analizowanie bieżących postępów i osiągnięć uczniów w danym oddziale;  
3) analizowanie wyników klasyfikowania i promowania; 
4) analizowanie wyników zewnętrznego sprawdzianu po klasie 6 i zewnętrznych 

sprawdzianów diagnozujących poziom kompetencji; 
3. Nauczyciel ma prawo wybrać podręcznik spośród dopuszczonych do użytku szkolnego. 
4. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu 
    opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez  
    nauczyciela program nauczania.  
5. Nauczyciel może decydować o realizacji programu nauczania:  
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1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub 

2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych. 
6. Nauczyciel obowiązany jest uczestniczyć w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku 

nauki w szkole podstawowej.  
7. Do zadań nauczycieli należy zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły poprzez 

m.in.:  
1) dyżury nauczycielskie podczas przerw lekcyjnych zgodnie z regulaminem dyżurów; 
2) uwypuklenie w tematyce godziny z wychowawcą problematyki bezpiecznego pobytu 

uczniów  na terenie szkoły; 
3) wzmożenie działalności profilaktycznej wśród tej grupy uczniów, która - w relacjach 

rówieśniczych – nie sprzyja tworzeniu środowiska bezpiecznego i przyjaznego innym 
uczniom; 

4) informowanie na bieżąco policji o zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa, 
stanowiących  zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i 
młodzieży,  zawiadamianie policji lub sądu o okolicznościach świadczących o demoralizacji 
nieletniego;  

5) natychmiastowe reagowanie na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenie 
bezpieczeństwa uczniów, na najdrobniejsze przejawy naruszenia przez uczniów zasad 
zachowania, dyscypliny szkolnej, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie  
wulgarnych wyrazów i zwrotów, wulgarne gesty;   

6) szczególne wyczulenie na nietypowe zachowania uczniów, mogące mieć związek ze 
zjawiskami  patologii (np. narkomania, alkoholizm itp.); 

7) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, zawiadomienie 
pracownika obsługi o fakcie przebywania osób postronnych; 

8. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, technicznych, 
     administracyjnych i obsługowych.  
9.  Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt. 6, określają 

odrębne przepisy.  
10. Praca nauczyciela podlega ocenie na zasadach zawartych w odrębnych przepisach.   

 
 

§ 30 

Nauczyciel- wychowawca 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej i opiekuńczej nad uczniami 
    oraz tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia.  
2. Wychowawca w celu realizacji zadań wychowawczych:  

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego; 
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie; 
4) współpracuje ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu 

potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień 
uczniów, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad udzielania uczniom pomocy 
psychologicznej  i pedagogicznej;  

5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania potrzeb opiekuńczo – 
wychowawczych ich dzieci; 

6) dokonuje analizy i kontekstowej interpretacji wyników indywidualnych sprawdzianu po  
szóstej klasie szkoły podstawowej.  
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3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, obowiązkiem wychowawcy jest organizowanie 
spotkań uczniów z przedstawicielami np. policji, straży miejskiej, poświęconych:  
1) zapoznaniu z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych,  
2) nakreśleniu zagrożeń ze strony osób dotkniętych np. dewiacjami i wskazywaniu uczniom  

sposobów unikania kontaktów z takimi osobami,   
3) udzielaniu pierwszej pomocy w przypadkach zasłabnięć, wypadków itp. zdarzeń losowych.  
4) zwracanie szczególnej uwagi na nietypowe zachowania uczniów mogące mieć związek ze  

zjawiskami patologicznymi (takimi jak np. narkomania, alkoholizm, doznawanie przemocy 
bądź  zadawanie przemocy innym itp.).  

4. Wychowawca, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub narusza postanowienia 
niniejszego statutu może być odsunięty przez dyrektora szkoły od sprawowania 
wychowawstwa. 

 
§ 31 

Pedagog szkolny 

1. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny, do którego zadań należą w szczególności:  
1) współdziałanie w opracowaniu Programu Wychowawczo- Profilaktycznego i jego  
     ewaluacji;  
2) podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z 
     Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły, w stosunku do uczniów, z udziałem   
     rodziców i nauczycieli;  
3) diagnozowanie sytuacji wychowawczej w celu wspierania rozwoju ucznia, określania 
     odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań  
    profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;  
4) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów  
    problemowo-zadaniowych w działaniach, wynikających z realizacji Programu  
    Wychowawczo- Profilaktycznego; 
 5) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn  
    niepowodzeń szkolnych;  
6) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi  
    uzdolnieniami, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych  
    potrzeb;  
7) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów,  
    rodziców i nauczycieli;  
8) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę w zakresie wyboru przez  
    uczniów kierunku kształcenia;  
9) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w  
    trudnej sytuacji życiowej;  
10) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Ozorkowie i innymi  
    poradniami specjalistycznymi, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-  
    wychowawczymi.  

2. Pedagog szkolny gromadzi dokumentację dostarczaną przez rodziców zgłaszających swoje 
     oczekiwania względem pracy dydaktycznej i wychowawczo- opiekuńczej szkoły oraz:  

1) orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego;  
2) opinie PPP;  
3) korespondencję z instytucjami współpracującymi ze szkołą (sąd, policja, inne);  
4) notatki służbowe;  
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5) opinie dotyczące różnych problemów z uczniami. 
 

§ 32 

Pracownicy obsługi i administracji 
1. 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. 
2. Pracownicy obsługi oraz administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom  
    ustawy o pracownikach samorządowych. 
3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 
2) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 
3) sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań; 
4) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 
5) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 
6) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami,      
   podwładnymi oraz współpracownikami; 
7) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie  
    dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest  
    zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania; 

4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe zadania  
    ustala dyrektor szkoły. 
5.Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na  
    zajmowanym stanowisku.  
 

ROZDZIAŁ 6 

 
RODZICE 

§ 33 

Współpraca z rodzicami 
1. Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez: 

1) organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg wcześniej przedstawionego 
harmonogramu; 

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

3) włączanie rodziców w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 
4) włączanie w organizację imprez danego oddziału i szkoły; 
5) udzielanie, przez nauczycieli, bieżącej informacji na temat osiągnięć ucznia, wydarzeń 

klasowych i szkolnych; 
6) możliwość wglądu przez rodziców w dokumentację dotyczącą ich dziecka. 

2. Rodzice mają prawo do: 
1)  wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia 

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

2) pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie szkoły  
z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka; 

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

5) kontaktów z dyrekcją, wychowawcą klasy i nauczycielami 
6) porad, konsultacji z pedagogiem szkolnym; 
7) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

odwoływania od oceny i przeprowadzania egzaminów;  
8) pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły; 
9) do wyboru dla swojego dziecka zajęć pozalekcyjnych oraz nadobowiązkowych takich jak: 

religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie. 
3. Rodzice mają obowiązek: 

1) wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi; 
2) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich; 
3) angażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole; 
4) przekazywania wszelkich informacji związanych z możliwością osiągnięcia wspólnych, (tj. 

domu i szkoły) celów edukacyjnych; 
5) osobiście włączać się w życie szkoły ich dziecka i stanowić istotną część społeczności 

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

skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania; 
7) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 
8) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 

4. Rodzic ma prawo zwrócenia się do dyrektora szkoły z wnioskiem o: 
1) objęcie dziecka nauką religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie; 
2) odroczenie obowiązku szkolnego; 
3) przyspieszenie obowiązku szkolnego; 
4) objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem; 
5) realizację obowiązku szkolnego poza szkołą. 

5. Wychowawca oddziału może zwołać nadzwyczajne zebranie rodziców z własnej inicjatywy lub  
    na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz rady. O każdym nadzwyczajnym zebraniu  
    wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora szkoły. 
6.Wychowawca oddziału może komunikować się z rodzicami wykorzystując: telefon, pocztę  
   elektroniczną, drogą pisemną, osobiście. 
 

§ 34 

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod 
opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za 
istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 
 
 

ROZDZIAŁ 7 

 
UCZNIOWIE 

§ 35 

Zasady rekrutacji  
1. Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. 
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2. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 
3. Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Chociszewie.   

1) Termin naboru uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej w danym roku szkolnym  
     ustala Dyrektor Szkoły.  
2) Wyboru szkoły dokonują Rodzice/prawni opiekunowie wypełniając „Deklarację”, otrzymaną  
    w sekretariacie szkoły. O sposobie przekazania deklaracji rodzicom/prawnym opiekunom   
   decyduje dyrektor szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi. Może się to odbyć na  
   specjalnym spotkaniu poświęconym rekrutacji lub też deklaracje będą przekazywane  
   rodzicom/opiekunom indywidualnie. Na podjęcie decyzji i oddanie wypełnionej deklaracji   
   rodzic/prawny opiekun ma czas do końca marca danego roku. 

Zasady wyboru szkoły: 
a) każde dziecko ma zapewnione miejsce w swojej szkole obwodowej z urzędu, 
b) jeśli dziecko spoza obwodu szkoły nie zostanie przyjęte do wybranej szkoły   
    pozarejonowej, rodzice/opiekunowie prawni mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do innej  
    szkoły pod warunkiem dysponowania przez nią wolnych miejsc. Będzie to możliwe dopiero  
    po wywieszeniu przez szkoły wstępnych list dzieci przyjętych. Rodzice/opiekunowie prawni  
    dzieci nieprzyjętych do wybranej szkoły, mają prawo odwołania się od decyzji: 

  w I instancji do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej, 
  w II instancji do Dyrektora Szkoły, 
  w III instancji do Sądu Administracyjnego. 

c) Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Szkoły poprzez zarządzenie. 
4.  Dyrektor szkoły może przyjąć do szkoły dziecko, o którym mowa w pkt. 2, jeżeli pozwalają na to 

warunki organizacyjne szkoły, a dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku  
szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej.  
Wymogu objęcia wychowaniem przedszkolnym nie stosuje się w przypadku, gdy dziecko 
posiada  pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia 
spełniania  obowiązku szkolnego.  

5.  Rozpoczęcie nauki przez dziecko może być  odroczone tylko na podstawie opinii poradni 
pedagogiczno-psychologicznej, nie dłużej jednak niż na jeden rok. 

6.  Na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka dyrektor szkoły może zezwolić na realizowanie 
obowiązku szkolnego poza szkołą, w obwodzie której dziecko mieszka (na podstawie decyzji 
administracyjnej dyrektora szkoły).  Sposób postępowania w tym zakresie reguluje art. 16 ust. 
8-14 ustawy o systemie oświaty 

7.  Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny jak w ust. 7 może otrzymać świadectwo 
ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie 
egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę. 

8.  Na uzasadnioną pisemną prośbę rodziców dyrektor szkoły ma prawo przenieść ucznia do klasy  
równoległej.   

9.  Spełnianie obowiązku szkolnego kontroluje dyrektor szkoły.  
10. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku 

szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na 
co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

11. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji.   

12. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka przekracza 
odległość: 

1) 3 km w przypadku uczniów klas I – IV, 
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2)  4 km w przypadku uczniów klas V- VIII, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji 
publicznej.  

13. Dzieci pięcioletnie zamieszkałe w obwodzie szkoły mają obowiązek odbycia rocznego 
przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, zorganizowanym w  
szkole podstawowej. 

14. Rodzice dziecka, podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1 są zobowiązani do:  
1) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 
2) informowania (w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły   
    podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka) o realizacji tego obowiązku poza szkołą  
    obwodową -  za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym; 

 
§ 36 

Prawa ucznia  
1. Każdy uczeń ma prawo do: 

1) aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły, w tym do współudziału w opracowaniu 
dokumentów dotyczących spraw uczniowskich, jeśli taki współudział jest prawnie 
usankcjonowany; 

2) przynależności do szkolnych organizacji i tworzonych w szkole struktur działających na rzecz 
rozwoju ucznia; 

3) zgłaszania dyrektorowi szkoły, wychowawcy, nauczycielom, organizacjom szkolnym uwag, 
wniosków i postulatów dotyczących spraw uczniów; 

4) poznania podstaw programowych i przewidywanych w danym roku form ich realizacji; 
5) informacji o zasadach oceniania, o prawach i obowiązkach uczniów, o systemie nagradzania 

i karania i organizacji pracy na dany rok szkolny; 
6) jawnego, systematycznego i częstego oceniania jego postępów w nauce i uzasadniania 

danej oceny; 
7) uzyskiwania rzetelnych informacji w sprawach organizacyjnych; 
8) powiadamiania go z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie klasowych prac pisemnych 

(bądź ustnych) sprawdzających większą część materiału nauczania; 
9) poprawy ocen negatywnych; 
10) uzyskania wszelkiej pomocy w sprawach wychowawczych i dydaktycznych, jaka możliwa 

jest w warunkach szkoły w danym momencie; 
11) poszanowania godności własnej, do nietykalności osobistej oraz dyskrecji w sprawach   
       osobistych; 
12) odpoczynku między zajęciami edukacyjnymi i w czasie przerw w nauce określonych w 

kalendarzu roku szkolnego; 
13) korzystania ze świetlicy szkolnej i stołówki, a także bazy sportowej (pod warunkiem 

zapewnienia uczniowi nauczyciela, instruktora lub osoby upoważnionej do opieki); 
14) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
2. W przypadku naruszenia praw ucznia może on złożyć skargę kolejno do: wychowawcy klasy,  

pedagoga szkolnego, a w dalszej kolejności- dyrektora szkoły. Osoby te mają obowiązek 
rozpatrzyć skargę ucznia i w  przypadku potwierdzenia jej zasadności podjąć działania w 
ramach swoich kompetencji zmierzające  do wyeliminowania przyczyn skargi.  

3. Uprawnienia uczniów:  
1) na podstawie zaświadczenia lekarskiego uprawnia się ucznia do zwolnień z zajęć  
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    wychowania fizycznego; 
  2) uczeń jest uprawniony do zwolnienia z nauki drugiego języka obcego na podstawie opinii  
           lub orzeczenia poradni o znacznym niedosłuchu lub głębokiej dysleksji;  

3) ucznia uprawnia się do uzyskania opieki i pomocy dydaktycznej, pedagogiczno –  
     psychologicznej i materialnej w miarę posiadanych środków.  

4. Przywileje ucznia:  
1) zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania; 
2) nieodpytywanie ucznia w formach ustnej i pisemnej w dniu jego powrotu do szkoły po 
     nieobecności trwającej co najmniej 5 dni. 

 
 

§ 37 

Obowiązki ucznia 

1. Każdy uczeń ma obowiązek:  
1)  dbać o dobre imię szkoły i godnie ją reprezentować; 
2)  przestrzegać prawa, podporządkować się zarządzeniom i zaleceniom dyrektora szkoły i  

nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkolnego; 
3)  systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, uczęszczać na nie i nie zakłócać ich  

przebiegu poprzez niewłaściwe zachowanie;  
4)  przekazać wychowawcy od rodziców pisemne usprawiedliwienie nieobecności w szkole w 

ciągu 7 dni od powrotu do szkoły (w usprawiedliwieniu należy podać przyczyny absencji); 
5)  okazywać szacunek nauczycielom, personelowi szkolnemu oraz koleżankom i kolegom; 
6)  przestrzegać norm kulturalnego zachowania w kontaktach z innymi; 
7)  pomagać i otaczać opieką tych, którzy tego potrzebują; 
8)  przeciwdziałać przejawom przemocy, brutalizacji zachowań, nieuczciwości i chuligaństwa  

oraz wandalizmu; 
9)  uczestniczyć we wszystkich formach zajęć mających wyrównać zaległości w nauce; 
10) dbać o piękno i czystość ojczystego języka poprzez nieużywanie wulgaryzmów i słów   
      przyjętych za nieprzyzwoite; 
11 )dbać o zdrowie, wystrzegać się nałogów i używek; 
12) szanować mienie szkolne, utrzymywać czystość i porządek szkolnego otoczenia; 
13) przestrzegać zasad higieny osobistej, być czystym, schludnie ubranym, nosić strój zgodnie 

z  ustalonymi w regulaminie szkoły zasadami, zmieniać obuwie na terenie szkoły; 
14) dbać o schludny, stosowny do wieku i miejsca wygląd (zakaz makijażu, farbowania   
      włosów, malowania paznokci, noszenia zbyt skąpej odzieży); 
15) przestrzegać zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń  
      elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych oraz zakazu nagrywania, filmowania i  

wykonywania zdjęć w otoczeniu szkolnym bez zgody dyrektora szkoły. 
16) zgodnie z obowiązującym w szkole Regulaminem określającym strój i wygląd ucznia,   
      stanowiącym odrębny dokument, nosić schludny, czysty strój i zmieniać obuwie na terenie  

szkoły;  
17) przestrzegać zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń  
      elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych oraz zakazu nagrywania, filmowania i 

wykonywania zdjęć w otoczeniu szkolnym bez zgody Dyrektora Szkoły.  
18) nie dopuszczać do nadmiernego i niczym nieskrępowanego eksponowania uczuć i emocji;  
      takie zachowania jak: obejmowanie się, przytulanie, siadanie na kolanach, pocałunki  
      naruszają normy dobrego smaku i kulturalnego zachowania się w szkole; 
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§ 38 

Nagrody  
1. Uczeń jest nagradzany za osiągnięcia w nauce, za uzyskiwanie wysokich wyników w sporcie 
    szkolnym, za godne reprezentowanie szkoły, za zaangażowanie w pracy na rzecz klasy i szkoły, 
    za dzielność i odwagę oraz  czyny uznane za niezwykłe, za aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.  
2. Przewiduje się stosowanie następujących form nagradzania i wyróżniania:  

1)    pochwała wychowawcy klasy (ustna lub pisemna); 
2)    pisemna pochwała dyrektora szkoły; 
3)    świadectwo z czerwonym paskiem lub odznaka wzorowego ucznia; 
4)    list pochwalny dyrektora szkoły dla wyróżniających się absolwentów; 
5)    dyplom uznania; 
6)    nagroda książkowa, rzeczowa lub pieniężna.  

3. O przyznaniu nagrody decyduje dyrektor szkoły, wychowawca, inny nauczyciel lub wspólnie 
zespół  nauczycieli po pozytywnym zaopiniowaniu rady pedagogicznej. O przyznanie nagrody 
lub wyróżnienia może wnioskować rada rodziców lub samorząd uczniowski.  

4. Uczeń może otrzymać stypendium za wyniki w nauce. Stypendium może być przyznane 
uczniowi,  który uzyskał  wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w 
semestrze  poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium.   

5. O nagrodach powiadamia się każdorazowo rodzica ucznia, a fakt ten jest odnotowywany jest w  
    dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, zeszyt wychowawcy klasy, itp.).   

 6. Zasady odwoływania się od nagród:  
1) Nagroda przyznana przez nauczyciela – przysługuje odwołanie się do Dyrektora;  
2) Przyznana przez Dyrektora Szkoły-przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do  
     Dyrektora Szkoły;  
3) Uczeń lub jego rodzic może odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni roboczych od  
    wręczenia nagrody;  
4) Dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w drodze decyzji w ciągu 3 dni od wpłynięcia  
    odwołania; 
5) Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły; 
 

 
§ 39 

Kary  
1. Uczeń podlega karze w przypadku nieprzestrzegania obowiązującego na terenie szkoły prawa,  
    łamania norm prawnych, naruszanie zasad podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom   
    dyrektora szkoły i przełożonych, niewywiązywania się z obowiązków ucznia zapisanych w  
    niniejszym dokumencie, a w szczególności za: 

1) notoryczne zaniedbywanie się w nauce;  
2) naruszanie nietykalności cielesnej;  
3) nieposzanowanie godności ludzkiej;  
4) niszczenie mienia szkolnego;  
5) palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków (dopalaczy);  
6) wagary;  
7) wchodzenie w kolizję z prawem;  
8) notoryczne przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i lekceważący stosunek do 
nauczyciela lub pracowników szkoły;  
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9) stosowanie cyberprzemocy: obraźliwe SMS-y, e-maile, ośmieszające wpisy na forach 
internetowych, dręczenie przez komunikatory, zamieszczanie kompromitujących filmików itp.; 
10) przejawy dyskryminacji. 

2. Stosowane formy kary to:  
1)  nagana wychowawcy klasy; 
2)  nagana dyrektora szkoły (ustna lub pisemna); 
3)  zawieszenie na czas określony prawa do udziału w imprezach szkolnych typu bal, 

dyskoteka, wycieczka itd.; 
4)  zawieszenie na czas określony prawa do reprezentowania szkoły w imprezach 

odbywających się poza szkołą; 
5)  obniżenie oceny zachowania; 
6)  przeniesienie do klasy równoległej; 
7)  przeniesienie do innej szkoły; 
8)  zapłata za wyrządzone szkody; 
9)  naprawa wyrządzonej szkody.  

3. O fakcie ukarania ucznia każdorazowo powiadamiani są rodzice, a fakt ten jest odnotowywany 
w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, zeszyt wychowawcy klasy itp.).   

4. Decyzję o ukaraniu podejmuje wychowawca, dyrektor lub zespół nauczycieli. Decyzja jest  
jawna i wymaga konsultacji z pedagogiem szkolnym. O ukaranie może wnioskować rada 
rodziców lub samorząd uczniowski.   

5. Przeniesienie ucznia do innej szkoły za karę jest możliwe za zgodą kuratora oświaty po 
uprzednim złożeniu wniosku dyrektora szkoły w tej sprawie. Przypadki, w których dyrektor 
szkoły może wnioskować do kuratora oświaty o przeniesienie za karę ucznia do innej szkoły:  
1) naganne postępowanie ucznia wpływające destrukcyjnie na społeczność klasy lub szkoły; 
2) daleko posunięta demoralizacja ucznia; 
3) akty chuligaństwa, wandalizmu, wejście w konflikt z prawem; 
4) brak oznak i chęci poprawy przy wyczerpaniu środków wychowawczych, w tym 

wielokrotnego karania.  
6. Od nałożonej kary uczeń może się odwołać do dyrektora szkoły (ustnie  lub na piśmie), który w 

przeciągu 3 dni pracy szkolnej ma obowiązek ponownie rozpatrzyć  sprawę. W wyniku tego 
decyzja o karze zostaje utrzymana bądź anulowana. O rezultacie  ponownego rozpatrzenia 
sprawy zostaje powiadomiony uczeń, jego rodzice, wychowawca klasy  i grono nauczycieli. 
Decyzja o nałożeniu kary jest prawomocna po przeminięciu terminu  odwołania się od kary.  

 
 
 

ROZDZIAŁ 8 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW 

 
§ 40 

Ogólne zasady oceniania 

1.  Ocenianiu podlegają: 
1)  osiągnięcia edukacyjne ucznia - ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na 

rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 
programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów 
nauczania uwzględniających tę podstawę; 



34 
 

2)  zachowanie ucznia - ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez 
wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez 
ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia 
określonych w statucie szkoły. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1)  informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o 

postępach w tym zakresie; 
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce; 
3) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
według skali i w formach przyjętych w danej szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
5) ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania; - wyszczególnienie co dalej  

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i 
trudnościach ucznia w nauce. 

8)  wprowadzenie jednoznacznego obowiązku udostępniania uczniowi i jego rodzicom 
sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia (prace udostępniane są uczniom na 
zajęciach lekcyjnych, rodzic ma wgląd do pracy ucznia na spotkaniu z nauczycielem bez 
możliwości wykonywania kopii i tylko na terenie szkoły). 

 
 § 41 

Warunki i sposoby przekazywania rodzicom informacji 
o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 
    (prawnych opiekunów) o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 
rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2015&qplikid=1#P1A6
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2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 
(prawnych opiekunów) o: 
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;  
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 
3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Odbywa się to w 
    formie ustnej- nauczyciel przekazuje informację na temat mocnych i słabych stron pracy ucznia,  
     wspólnie ustalane są kierunki dalszych działań. 
5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom.  Nie dopuszcza się możliwości 
wykonywania kopii tej dokumentacji. Nauczyciel przechowuje prace kontrolne do końca roku 
szkolnego. 

6. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach minimum 3 razy w  
    roku szkolnym. 
7. Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami są możliwe po uprzednim telefonicznym  
    uzgodnieniu terminu.  
8. Nie dopuszcza się przeprowadzania konsultacji z nauczycielem podczas wykonywania przez 
    niego obowiązków służbowych (prowadzenie zajęć, dyżurowanie itp.).  
9. Rodzice uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce i zachowaniu otrzymują                                                                                                              
    list pochwalny lub list gratulacyjny. 
10. Nie pobiera się od rodziców/ opiekunów opłat za udostępnianie informacji w zakresie 

nauczania, wychowania i opieki, niezależnie od formy i czasu przekazywania tej informacji. 
 

 § 42 

Dokumentacja dotycząca oceniania 
1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w których dokumentuje  
    się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym. 
2.  W klasach I – III oceny bieżące wpisywane są do dzienników lekcyjnych przez nauczycieli  
     uczących w danym zespole klasowym, a 2 razy w roku szkolnym: na koniec I semestru i na   
     koniec roku szkolnego nauczyciel-wychowawca sporządza ocenę opisową, w celu przekazania  
     informacji o osiągnięciach i zachowaniu uczniom i rodzicom. 
3.  W klasach IV – VIII oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych wpisywane są do dzienników  
     lekcyjnych przez nauczycieli przedmiotów, a 4 razy w roku szkolnym: w listopadzie, na koniec I  
     semestru, w kwietniu oraz na koniec II semestru nauczyciel-wychowawca wypełnia kartę ocen,  
     w celu przekazania informacji o ocenach uczniom i rodzicom. 
4.  Na prośbę ucznia lub rodziców nauczyciel dokonuje wpisu oceny w dzienniczku ucznia lub w  
     zeszycie przedmiotowym. 
5.  Nauczyciel wychowawca gromadzi dokumentację dotyczącą oceniania w teczce wychowawcy,  
     która zawiera: 

1)  w klasach I – III: śródroczne oceny opisowe; sprawdziany; inną dokumentację; 
2)  w klasach IV – VIII: karty ocen, karty oceny zachowania, inną dokumentację. 

6. Wychowawca jest zobowiązany przechowywać dokumenty do końca roku szkolnego oraz  
    udostępnić je do wglądu rodzicom ucznia na zebraniach i w każdym innym terminie na ich    
    wniosek. 
7. Wychowawcy w klasach I – VIII prowadzą zeszyty uwag, które są dołączone do dzienników  
     lekcyjnych. Wpisu do zeszytu może dokonać każdy nauczyciel w zależności od potrzeby. Wpisy  
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     dotyczą zarówno pozytywnych, jak i negatywnych postaw i zachowań uczniów. 
8. Szczegółowe kryteria, wymagania edukacyjne i zasady oceniania są zawarte w przedmiotowych  
    systemach oceniania oraz systemie oceniania dla nauczania zintegrowanego. 
  
 

§ 43 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 
1. Sprawdzanie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności odbywa się za pomocą  
    następujących narzędzi: 

1) praca klasowa, test, sprawdzian – sprawdza stopień opanowania wiadomości i  
    umiejętności z jednego działu programowego i trwa 1-2 godziny lekcyjne, poprzedzony jest  
    lekcją powtórzeniową, zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem (zapis ołówkiem w  
    dzienniku lekcyjnym) oraz z podanym zakresem materiału, w tygodniu dopuszcza się  
    przeprowadzenie dwóch sprawdzianów i nie więcej jak 1 dziennie, na 7 dni przed  
    klasyfikacją roczną (semestralną) nie przeprowadza się sprawdzianów; 
2) kartkówka – sprawdza stopień opanowania wiadomości i umiejętności z nie więcej niż  
    trzech ostatnich tematów i trwa nie dłużej niż 15 minut, może być niezapowiedziana, ale  
    wtedy obejmuje materiał tylko z ostatniej lekcji; 
3)  test sprawności fizycznej; 
4)  wypowiedź ustna; 
5)  praca domowa - jest samodzielną pracą ucznia i ma na celu wyćwiczenie określonych  
     umiejętności; 
6)  inne aktywności w obrębie danego przedmiotu, np. praca na lekcji indywidualna i  
     grupowa, udział w projektach. 

§ 44 

Tryb oceniania w klasach I – III 
1. W klasach I – III oceniane będą następujące obszary aktywności ucznia: 

1)  Edukacja polonistyczna, 
2)  Język obcy nowożytny 

3)  Edukacja muzyczna, 
4)  Edukacja plastyczna 

5)  Edukacja społeczna 

6)  Edukacja przyrodnicza, 
7)  Edukacja matematyczna 

8)  Zajęcia komputerowe 

9)  Zajęcia techniczne 

10)  Wychowanie fizyczne 

2. Uczniowie klas I – III otrzymują ocenę opisową ze wszystkich zajęć edukacyjnych oraz ocenę  
    opisową z zachowania dwa razy w roku szkolnym: śródroczna oraz końcoworoczną.  
3. W Szkole Podstawowej w Chociszewie oceny bieżące w klasach I – III ustala się według  
    następującej skali: 

1)     A - uczeń osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, nie ma trudności z opanowywaniem  
              wiadomości i umiejętności wynikających z realizowanego programu nauczania, jest  
              pracowity, systematyczny i aktywny podczas zajęć; 
2)     B - uczeń przyswaja wiadomości i umiejętności wynikające z realizowanego programu  
              nauczania w stopniu dobrym, ale pracuje dość niesystematycznie nie jest  
              zainteresowany poszerzaniem swej wiedzy,  wykazuje niewielką inicjatywę; 
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3)     C - uczeń pracuje, ale osiąga słabe wyniki, aby to zmienić na lepsze potrzebna jest praca  
             nauczyciela i rodziców oraz systematyczna praca wymagająca dużo wysiłku ze strony  
               ucznia; 
4)     D - uczeń mimo dużego wysiłku ze swej i nauczyciela strony słabo i niewystarczająco  
               przyswaja wiadomości i umiejętności wynikające z realizowanego programu  
               nauczania, jest bierny podczas zajęć, nie wykazuje zainteresowań nauką; 
5)     E - uczeń nie przyswaja sobie wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie  
              programowej, osiąga niezadowalające wyniki w nauce. 

4. W Szkole Podstawowej w Chociszewie ocenianie prac klasowych, testów, sprawdzianów w  
     klasach I – III zgodne jest ze skalą procentową: 

1)     100-90% -  A 

2)     89-70% -    B 

3)     69-50% -    C 

4)     49-30% -    D 

5)     29 i mniej - E 

     Zdobycie przez ucznia maksymalnej liczby punktów  może być nagrodzone przez nauczyciela   
     znakiem + przy literze A (A+), jako odpowiednika oceny celującej, dla pracy zasługującej na  
     szczególne wyróżnienie. 
5. Nauczyciel w zależności od jego inwencji twórczej może w ocenianiu bieżącym jako formy oceny  
     cząstkowej wprowadzić również żetony, pieczątki, emblematy. 
6.  W II semestrze klasy III nauczyciel może wprowadzić w ocenianiu bieżącym skalę ocen ustaloną  
     dla klas IV-VIII z jednoczesnym zachowaniem oceny opisowej na koniec roku szkolnego. 
7.  Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom opanowania  
     przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie  
     programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe  
     i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 
8.  Nie wprowadza się oceny opisowej z religii i języka angielskiego w klasach I-III, nie włącza się jej  
     również do treści oceny opisowej nauczania zintegrowanego. Ocena ta jest wystawiana według  
     skali ocen przyjętej dla pozostałych etapów nauczania. 
  
  

§ 45 

Tryb oceniania osiągnięć edukacyjnych w klasach IV – VIII 
1. Oceny bieżące, śródroczne i końcoworoczne począwszy od kl. IV ustala się w stopniach według  
     następującej skali: 

1)     6 - celujący                 
2)     5 - bardzo dobry         
3)     4 - dobry                    
4)     3 - dostateczny           
5)     2 - dopuszczający       
6)     1 - niedostateczny      

2. Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie    
    szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej i  
    końcoworocznej: 

1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści określone w  
     programie nauczania danego przedmiotu; 
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b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 
c)  wykazuje się poprawnością językową i stylistyczną, swobodą w posługiwaniu się   
     terminologią naukową; 
d) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów  
     teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje biegle  
     problemy i zadania wykraczające poza program nauczania danego przedmiotu; 
e) bierze udział w konkursach, zawodach, projektach związanych z przedmiotem. 

2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania; 
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie  
     problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania; 
c) potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych  
    sytuacjach; 
d) wykazuje się poprawnością językową i stylistyczną, poprawnie posługuje się  
     terminologią naukową; 
e) zwykle aktywnie uczestniczy w zajęciach. 

3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania danego  
    przedmiotu, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w  
    podstawie programowej kształcenia ogólnego; 
b) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach teoretycznych i  
    praktycznych; 
c) formułuje wypowiedzi bez rażących błędów językowych i stylistycznych; 
d) często aktywnie uczestniczy w zajęciach. 

4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie  
    nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej kształcenia  
    ogólnego; 
b) rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim  
    stopniu trudności; 
c) formułuje wypowiedzi charakteryzujące się licznymi błędami, nieporadnym stylem; 
d) czasami aktywnie uczestniczy w lekcji.       

5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował treści i umiejętności wynikające z podstawy programowej w stopniu  
    umożliwiającym dalszą naukę, a powstałe braki jest w stanie uzupełnić samodzielnie  
    lub z niewielką pomocą nauczyciela; 
b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim  
    stopniu trudności; 
c) w wypowiedzi cechuje się licznymi błędami , nieporadnym stylem; 
d) prawie nigdy nie bierze aktywnego udziału w lekcji. 

6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej  
    danego przedmiotu, a braki uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego  
    przedmiotu; 
b) nie jest w stanie rozwiązywać (wykonywać) zadań o elementarnym stopniu  
    trudności nawet z pomocą nauczyciela; 
c) nigdy nie uczestniczy aktywnie w lekcji, nie podejmuje prób nadrobienia zaległości 



39 
 

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i  
     zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 
     wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,  
     informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach  
     uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 
5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki  
     lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej)  
     oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej  
     wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
6. Oceny bieżące, śródroczne i końcoworoczne ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 
7. Ocenianie prac klasowych, testów, sprawdzianów zgodne jest ze skalą procentową: 

1)     0% - 30%     - ocena niedostateczna 

2)     31% - 50%   - ocena dopuszczająca 

3)     51% - 75%   - ocena dostateczna 

4)     76% - 90 %  - ocena dobra 

5)     91% - 100% - ocena bardzo dobra 

    Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykonał zadania na ocenę bardzo dobrą i bardzo dobrze  
    wykonał zadanie dodatkowe (wykraczające poza program). 
8. Prace domowe i aktywności ucznia na lekcji mogą być oceniane znakami „+” i „-‘’. Za 5 plusów z  
     języka polskiego i matematyki (i 3 z pozostałych przedmiotów) uczeń otrzymuje ocenę bardzo  
     dobrą, a za 5 minusów z języka polskiego i matematyki (i 3 z pozostałych przedmiotów) – ocenę  
     niedostateczną. 
9. Przy ocenianiu można stosować zapis informacji typu: 

1)     nieobecność (nb) 
2)     nieprzygotowanie ( np) 
3)     ucieczka ( uc) 
4)     nie ćwiczący (nć). 

10. Uczeń może być dwa razy lub jeden raz (gdy lekcja z danego przedmiotu jest tylko raz w  
      tygodniu) w semestrze nieprzygotowany do lekcji, jednak musi to zgłosić przed zajęciami.  
      Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, nie ma to jednak wpływu na ocenę  
      końcoworoczną. 
11. Jeżeli przedmiot realizowany jest na 1 godzinie tygodniowo ocenę semestralną wystawiamy co  
      najmniej z 4 ocen cząstkowych, jeżeli przedmiot realizowany jest na więcej niż 1 godzinie  
      tygodniowo ocenę semestralną wystawiamy co najmniej z 6 ocen cząstkowych. 
12. Prace klasowe, sprawdziany, testy należy ocenić i oddać uczniom w ciągu 2 tygodni. 
13. Uczeń ma prawo do podjęcia jednorazowej próby poprawy oceny z pracy klasowej,  
      sprawdzianu, testu  w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 
14. Po każdej pracy klasowej nauczyciel omawia z uczniami sprawdzian i dokonuje analizy błędów. 
15. Na 2 tygodnie przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady  
      pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca  
      klasy zobowiązani są poinformować ucznia o przewidywanych dla niego rocznych    
      ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Oceny klasyfikacyjne roczne (śródroczne) należy  
      wpisać do dziennika nie później niż 3 dni przed radą klasyfikacyjną. 
16. O przewidywanej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych uczniowie i rodzice są  
      informowani na 4 tygodnie przed klasyfikacją roczną (śródroczną). Informacja ta powinna być  
      potwierdzona podpisem w dzienniku przez rodzica lub przesłana listownie za potwierdzeniem  
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      odbioru. 
17. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne nie mogą być ustalone jako średnia  
       arytmetyczna ocen cząstkowych. 
  
  

§ 46 

Tryb oceniania zachowania w klasach IV – VIII 
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1)     wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
2)     postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
3)     dbałość o honor i tradycje szkoły; 
4)     dbałość o piękno mowy ojczystej; 
5)     dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
6)     godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
7)     okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasach IV - VIII ustala się według następującej skali: 
1)     wzorowe; 
2)     bardzo dobre; 
3)     dobre; 
4)     poprawne; 
5)     nieodpowiednie; 
6)     naganne. 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
1)    oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
2)    promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

4. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub  
    nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu  
    ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
5. Ocenę zachowania ucznia w klasach IV – VIII ustala wychowawca klasy uwzględniając: 

1)     własne obserwacje; 
2)     samoocenę ucznia; 
3)     opinię zespołu klasowego; 
4)     opinię innych nauczycieli uczących w danej klasie oraz pracowników szkoły. 

6. Oceny zachowania ucznia dokonuje się dwa razy w roku: przed zakończeniem I semestru oraz  
    przed zakończeniem roku szkolnego. 
7. Na 2 tygodnie przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady  
    pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować uczniów o przewidywanych  
    rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zachowania. Oceny klasyfikacyjne roczne  
    (semestralne) z zachowania należy wpisać do dziennika nie później niż 3 dni przed radą  
    klasyfikacyjną. 
8. O przewidywanej ocenie nagannej z zachowania uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) są  
    informowani na 4 tygodnie przed klasyfikacją roczną (semestralną). Informacja ta powinna być    
    potwierdzona podpisem w dzienniku przez rodzica lub przesłana listownie za potwierdzeniem  
    odbioru. 
9. W celu ustalenia rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zachowania wprowadza się  
    system punktowy według następujących kryteriów:  
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Każdy uczeń otrzymuje na rozpoczęciu roku szkolnego 100 punktów, których liczba może 
odpowiednio wzrosnąć lub zmaleć w ciągu każdego semestru. Poprzez określone zachowania 
każdy uczeń może uzyskać dodatkowe punkty dodatnie lub zgromadzić punkty ujemne. Na koniec 
każdego półrocza punkty będą sumowane, a uzyskany wynik wskaże odpowiednią ocenę 
zachowania ucznia.  
Jasno określone zasady uzyskiwania punktów, jak i konsekwencja w ich przydzielaniu przez 
nauczycieli, zdyscyplinują i zmobilizują uczniów do wytrwałej pracy nad swoich zachowaniem. 
Ogólne zasady: 
1. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 
(prawnych opiekunów) o zasadach wystawiania oceny zachowania. 
2. Każdy uczeń na początku roku oraz na początku II semestru otrzymuje kredyt 100 punktów,     
który jest równowartością oceny dobrej. W ciągu półrocza może go zwiększyć lub zmniejszyć, co   
odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania. Wyjściową oceną  zachowania jest       
zachowanie dobre. 
3. Obowiązujące oceny z zachowania w klasach IV – VIII ( w klasach I– III w dokumentach nadal                       
będzie ocena opisowa): wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. 
4. Konkretnemu zachowaniu - pozytywnemu lub negatywnemu - przydzielona jest odpowiednia 
liczba punktów. 
5. Zwiększenie liczby punktów lub ich utratę potwierdza się w klasowej karcie/kartotece 
wychowawcy, którą ten zakłada dla swego każdego wychowanka. 
6. Każdy nauczyciel oraz pracownik szkoły za konkretne zachowania ma prawo wpisać 
określonemu uczniowi punkty dodatnie lub ujemne.  
7. Bardzo ważne uwagi i spostrzeżenia dotyczące zachowania ucznia, nauczyciele i pracownicy 
szkoły zapisują w jego zeszycie/ karcie  informacji.  
8.Uczeń ma prawo do zapoznania się z liczbą zgromadzonych punktów w połowie każdego 
miesiąca. Na tydzień przed terminem wystawienia oceny, wychowawca informuje ucznia o liczbie 
punktów i proponowanej ocenie. 
9. Gdy uczeń jest zagrożony oceną naganną zachowania , wychowawca podaje ocenę do 
wiadomości uczniów i rodziców na miesiąc przed zakończeniem semestru/roku szkolnego. 
10. Uczeń rozpoczyna drugi semestr z nowym kredytem 100 punktów, punkty uzyskane w I 
semestrze obowiązują tylko do końca I półrocza. 
11. Uczeń ma prawo do upomnienia się o wpis punktów dodatnich wynikających z zapisów w 
tabeli nr 2. 
12. Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi punktami) 20 
punktów ujemnych. Uczeń nie może uzyskać oceny bardzo dobrej, jeśli posiada na koncie (poza 
dodatnimi punktami) 50 punktów ujemnych. 
13. Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca po zsumowaniu wszystkich punktów 
uzyskanych w semestrze oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli. Uczniowie określonej klasy, 
podczas ustalania oceny semestralnej, mogą przydzielić koledze / koleżance maksymalnie 20 
dodatkowych punktów dodatnich lub ujemnych za zachowanie w ciągu całego semestru. 
14. Ocena  zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, zgodnie z rozporządzeniem 
MEN w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 
słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych . 
15.Regulamin obowiązuje w szkole, poza szkołą, w autobusie szkolnym i na wycieczkach szkolnych. 
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Ocenę punktową przelicza się na stopnie według skali: 
TABELA NR 1 

 

Zachowanie Punkty 

wzorowe 200 i więcej 

bardzo dobre 151-199 

dobre 100-150 

poprawne 51-99 

nieodpowiednie 0-50 

naganne 0 i mniej 

 
TABELA NR 2 

 

Punkty dodatnie 
 

l.p. Zachowanie ucznia pkt 

1. Reprezentowanie szkoły i klasy 0 – 50 
(każdorazowo) 

2. Efektywne pełnienie funkcji w szkole (przewodniczący SU, inne funkcje ) 0 – 15 (raz w 
semestrze) 

3. Efektywne pełnienie funkcji w klasie (przewodniczący klasy, inne funkcje ) 0 – 10 (raz w 
semestrze) 

4. Praca społeczna  na rzecz szkoły (akcje społeczne). 0 - 5 
(każdorazowo) 

5. Udział w uroczystościach szkolnych,  pomoc w przygotowaniu imprezy 
szkolnej (np. rola w przedstawieniu) 

0 – 15 
(każdorazowo) 

6. Praca społeczna  na rzecz klasy  0 - 5 
(każdorazowo) 

7. Pomoc kolegom w nauce, koleżeńska postawa wobec innych – jeżeli n-l 
uważa, że należy dziecko doceniać częściej lub nagrodzić za wyjątkową 
pomoc lub zachowanie – można przyznać dodatkowe punkty 
każdorazowo 0 - 5 

0 – 10 
(raz w 

miesiącu) 

8. Wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego klasy. 0 – 15  
(po każdym 

dyżurze) 

9. Działania typu wolontariat - jeżeli n-l uważa, że należy dziecko doceniać 
częściej lub nagrodzić za wyjątkową pracę, poświęcony czas lub 
zachowanie – można przyznać dodatkowe punkty każdorazowo 0 - 5 

0 – 10 
(raz w 

miesiącu) 

10. Wyjątkowa kultura osobista- dobre maniery, stosowanie zasad 
uprzejmości, brak wulgarnego słownictwa, zachowanie 
odpowiednie do sytuacji, nieuleganie nałogom, okazywanie 
szacunku w stosunku do innych uczniów i pracowników szkoły. 

0 – 10 
(raz w 

miesiącu) 

11. Premia za całkowity brak punktów ujemnych 25 (raz w 
semestrze) 

12. Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w pracy nad sobą 0 - 10 
(każdorazowo) 



43 
 

13. Działania na rzecz ekologii i środowiska (w tym dbałość        o teren 
przyszkolny – orlik, siłownia napowietrzna). 

0 – 10 (raz w 
miesiącu) 

14. Prawidłowe reagowanie na przejawy zagrożenia. 0 – 5 
(każdorazowo) 

 
 

TABELA NR 3 
 

Punkty ujemne 

l.p. Zachowanie ucznia pkt 

1.  Spóźnianie się na lekcje z własnej winy 3 
(każdorazowo) 

2. Brak obuwia zmiennego, stroju na zajęcia wychowania fizycznego 2 
(każdorazowo) 

3. Uciążliwe przeszkadzanie na lekcjach (dotyczy jednej jednostki 
lekcyjnej) 
 

5  Po 
zastosowaniu 

zasady 
3.ostrzeżeń 

(każdorazowo) 

4. Umyślne zniszczenie mienia szkolnego i publicznego 30 

5. Samodzielne wyjście (opuszczenie) z lekcji bez usprawiedliwienia, w tym 
wyjście w czasie przerwy poza teren szkoły bez zezwolenia (każde) 

20  
(każdorazowo) 

6. Niewłaściwe ( obraźliwe, lekceważące, niekulturalne) zachowanie wobec 
dorosłych i rówieśników oraz zachowanie zagrażające zdrowiu bądź życiu 

0 – 40 
(każdorazowo) 

7. Pobicie lub udział w bójce 0 – 50 

8. Kradzież 0 – 40 

9. Stosowanie używek ( alkohol, papierosy, narkotyki) – również 
poza szkołą, potwierdzone obserwacją pracownika szkoły) 

0 – 50 

10. Wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy 20 

11. Używanie telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP4, na lekcjach 5 
(każdorazowo) 

12. Konflikt z prawem (potwierdzony notatką KPP lub Sądu Rodzinnego i 
Nieletnich) 

50 

13. Nagrywanie filmów, cyberprzemoc, robienie zdjęć bez zgody osób 
zainteresowanych oraz  rozpowszechnianie materiałów dotyczących n-li 
lub uczniów (mających na celu naruszenie ich dóbr osobistych) słownie 
lub przy użyciu nowoczesnych środków gromadzenia i przekazu danych 

0 – 20 
(każdorazowo) 

 
Uczeń, który wszedł w konflikt z prawem skutkujący wszczęciem postępowania  
w Sądzie lub na Policji, nie może otrzymać na koniec roku oceny wyższej niż poprawna. 
 

  
§ 47 

Ocenianie uczniów o indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i 
    dodatkowych  
    zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  
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    psychofizycznych ucznia. 
2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
    rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 
    orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno 
    terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków  
    organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych  
    oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach  
    ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania  
    kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz  
    niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w  
    ośrodkach; 
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia 
na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii 
oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na 
podstawie przepisów, o których mowa w pkt 2; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który objęty jest pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań 
wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 2. 

3. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub  
    znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć  
    edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych  
    w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia i  
    zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i  
    śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
4. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z  
    upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 
5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym  
    w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 
6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 
    odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego  
    zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego  
    nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 
§ 48 

Warunki i tryb uzyskania wyższych ocen klasyfikacyjnych 

1. Możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć  
    edukacyjnych posiada uczeń, który: 

1) uzyskał ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych oceny pozytywne (wyższe niż ocena 
niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych; 

2) posiada systematycznie prowadzony zeszyt przedmiotowy i/lub zeszyt ćwiczeń; 
3) oddał w terminie wszystkie prace wymagane w ciągu semestru lub roku szkolnego; 
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4) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na danych zajęciach edukacyjnych; 
5) skorzystał ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy. 

2. W celu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć  
    edukacyjnych uczeń lub jego rodzice najpóźniej 1 tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem  
    rady pedagogicznej mogą złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły o ustalenie wyższej niż  
    przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. Wniosek musi określać o jaką ocenę uczeń się  
    ubiega. 
3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne sprawdza, czy uczeń, który ubiega się o  
    ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej spełnia warunki,  
    o których mowa w ust. 1. 
4. Jeżeli uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny spełnia warunki, o których mowa w ust. 1,  
    przystępuje do pisemnego egzaminu zaliczeniowego nie później niż na 3 dni przed  
    klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Zakres materiału wymaganego na egzamin  
    ustala nauczyciel danych zajęć edukacyjnych zgodnie z przedstawionymi na początku roku  
    szkolnego wymaganiami edukacyjnymi na ocenę o jaką uczeń się ubiega. 
5. Zadania na pisemnym egzaminie zaliczeniowym muszą być zgodne z wymaganiami  
    edukacyjnymi na ocenę o jaką ubiega się uczeń. Egzamin uznaje się za zaliczony na ocenę, o  
    którą ubiega się uczeń, jeżeli uzyska z testu co najmniej 91% możliwych do uzyskania punktów. 
6. W przypadku nie zaliczenia egzaminu, o którym mowa w ust. 4, zostaje utrzymana ocena  
    przewidywana. 
7. Jeżeli uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny nie spełnia warunków, o których mowa w ust.  
    1, wniosek zostaje odrzucony, a ocena przewidywana zostaje utrzymana. 
8. Uczeń może się ubiegać o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny  
    klasyfikacyjnej z zachowania, jeżeli: 

1) w skali punktowej uzyskał maksymalną liczbę punktów dla wystawionej oceny  
    przewidywanej; 
2) uzyskał pozytywną opinię samorządu klasowego w sprawie podwyższenia oceny z  
    zachowania; 
3) uzyskał pozytywną opinię w sprawie podwyższenia oceny z zachowania, co najmniej 3  
    nauczycieli, uczących w danej klasie; 
4) zaistniały nowe okoliczności, sprzyjające ustaleniu wyższej niż przewidywana oceny z 

zachowania. 
9. W celu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania uczeń  
    lub jego rodzice najpóźniej 1 tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej  
    mogą złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły o ustalenie wyższej niż przewidywana  
    rocznej oceny klasyfikacyjnej, nie wyższej niż o 1 stopień od oceny przewidywanej. 
10.Wychowawca sprawdza, czy uczeń, który ubiega się o ustalenie wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania spełnia warunki, o których mowa w ust. 8. 
11. Jeżeli uczeń spełnia warunki, o których mowa w ust. 8, wychowawca podwyższa ocenę z  
      zachowania o 1 stopień, w innym przypadku zostaje utrzymana ocena proponowana. 

 
§ 49 

Tryb i warunki przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli  
    brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu  
    nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego  
    na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
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2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin  
    klasyfikacyjny. 
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na  
    wniosek jego rodziców  rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

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

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje  
    obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka i  
    wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny  
    zachowania. 
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i  
     wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień  
     zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego  
      uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza  
       nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja   
       powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako  
    przewodniczący komisji; 
2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania  
    dla odpowiedniej klasy. 

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego  
       rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać 

egzaminy w ciągu jednego dnia. 
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 

ucznia. 
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu  
    klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 – skład  
    komisji; 
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

15. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach  
       ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w  
       wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły. 
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17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych 
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 
(śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 
roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku 
egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 53 i § 55 ust. 1. 

20. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna. 
 

 
§ 50 

Zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących rocznej (śródroczna) oceny klasyfikacyjnej  
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna  
    (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna  
    zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej  
    oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć  
    dydaktyczno-wychowawczych. 
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  
    lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa  
    dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –  
    przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej,  
    oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę  
    klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku  
    równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni  
    od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z  
    uczniem i jego rodzicami. 
4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji; 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same  
    zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze –  
     jako przewodniczący komisji, 
b) wychowawca klasy, 
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej  
    klasie, 
d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 
e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
g) przedstawiciel rady rodziców. 
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12.  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 
dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z 
tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 
dyrektorem tej szkoły. 

13. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 
(śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 
egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 55 ust. 1. 

14. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a)  skład komisji, 
b)  termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 
c)  zadania (pytania) sprawdzające, 
d)  wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a)  skład komisji, 
b)  termin posiedzenia komisji, 
c)  wynik głosowania, 
d)  ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

15. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
16. Do protokołu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą  
      informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w  
      ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie  
      wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
18. Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny  
      klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że 

termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 
poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

  
§ 51 

Promowanie uczniów  
1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. 
2. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy  
    klasy i po uzyskaniu zgody rodziców rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia  
    klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo  
    wyższej (na półrocze programowo wyższe), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć  
    edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (śródroczne) oceny  
    klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 
4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z  
    obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo  
    dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 
5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej  
    ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 
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6. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do  
    klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z  
    rodzicami (prawnymi opiekunami). 
7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim otrzymują z  
    danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł  
    laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim uzyskał po  
    ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,  
    otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 
8. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji do klasy  
     programowo wyższej  i powtarza klasę , z zastrzeżeniem § 55 ust. 10. 
9. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez  
    ucznia klasy I–III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii  
    rodziców ucznia. 

§ 52  
Tryb i warunki przeprowadzania egzaminu poprawkowego  

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej  
    (śródrocznej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć  
    edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z  
    plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz  
    wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć  
    dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu  
    ferii letnich. 
4. Uczeń otrzymuje od nauczyciela przedmiotu, z którego uzyskał ocenę niedostateczną,  
    wymagania edukacyjne w formie pisemnej w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- 
    wychowawczych. 
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji  
    wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako  
    przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek  
    komisji. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na  
     własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku  
     dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie  
     same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole  
     następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w  
     szczególności: 

1)  skład komisji; 
2)  termin egzaminu poprawkowego; 
3)  pytania egzaminacyjne; 
4)  wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach  
     ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w  
     wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez  
     dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo  
       wyższej i powtarza klasę. 
11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może 

jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej 
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 
nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 
  

§ 53 

Ukończenie szkoły  
1. Uczeń kończy szkołę podstawową: 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne 
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 
w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe 
od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 49 ust. 4;  

2) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w § 57 ust. 1, z zastrzeżeniem § 
57 ust. 3 – 6 i 57 ust. 28. 

2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o  
     której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co  
     najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 
3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej  
     ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 
4. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub  
     znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna,  
     uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami. 

  
§ 54 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 
1. W ostatnim roku nauki w szkole przeprowadzany jest egzamin.  
2. Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach  
    określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z języka polskiego, matematyki i  
     języka obcego nowożytnego.  
3. Efekty egzaminu pozwalają określić poziom kompetencji uczniów kończących szkołę  
    podstawową w kluczowych dziedzinach wiedzy, będących podstawą do podejmowania nauki na  
    kolejnym etapie kształcenia.  
4. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale wyniki uzyskane na tym egzaminie nie wpływają na  
    ukończenie szkoły, stanowią natomiast jedno z kryteriów rekrutacji do szkół  
    ponadpodstawowych.  
5. W okresie przejściowym, w latach szkolnych 2018/2019 – 2020/2021, egzamin ósmoklasisty  
    będzie obejmował język polski, język obcy nowożytny oraz matematykę. Od roku szkolnego  
    2021/2022 z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden z  
    przedmiotów do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii.  
6. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach:  
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1) pierwszego dnia - z języka polskiego (trwa 120min);  
2) drugiego dnia - z matematyki (trwa 100min);  
3) trzeciego dnia -z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru, o którym mowa w  
    art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy (trwa po 90min).  

7. Każda część egzaminu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie przeprowadzania  
    sprawdzianu, który jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do  
    20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin 

8. Wyniki egzaminu przedstawiane są w procentach i na skali centylowej.  
9. Szczegółowe zasady dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty  
    określają odrębne przepisy. 

 
ROZDZIAŁ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 55 

Zmiany w statucie i jego rozpowszechnianie   
1. Tekst statutu dostępny jest dla nauczycieli, uczniów i rodziców w bibliotece, a także na stronie  
     internetowej szkoły. 
2. Wychowawcy klas zapoznają z treścią statutu: 

1) uczniów- na godzinie do dyspozycji wychowawcy, na początku każdego roku szkolnego  
    (przypomnienie najważniejszych spraw oraz informacji, gdzie znajdują się egzemplarze  
    statutu do użytku uczniów); 
2) rodziców- na spotkaniu poświęconym prawu wewnątrzszkolnemu, po objęciu  
    wychowawstwa klasy. 

3. Po trzech nowelizacjach statutu dyrektor szkoły, w drodze wydania komunikatu, może ogłosić  
    tekst jednolity statutu 

Tekst ujednolicony statutu zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej w dniu 17.09.2018r. 
 
 
 

 


