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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Niniejszy statut został opracowany w szczególności na podstawie: 

1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148); 

2. ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ; 

3. rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół  

i  przedszkoli – 28 lutego 2019r.; 

4. innych aktów prawnych.  

§ 2.1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego  

z siedzibą w Krzanowicach przy ulicy Akacjowej 1; 

2) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława 

Broniewskiego w Krzanowicach; 

3) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Szkoły 

Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Krzanowicach; 

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1148); 

5) statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława 

Broniewskiego w Krzanowicach ; 

6) uczniach - należy przez to rozumieć uczniów szkoły podstawowej; 

7) rodzicach - należy przez to rozumieć  także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

8) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono oddział 

w szkole; 

9) nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły 

Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Krzanowicach; 

10)  organie sprawującym nadzór pedagogiczny- należy przez to rozumieć śląskiego 

Kuratora Oświaty; 

11) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć burmistrza  z  siedzibą  

w Krzanowicach, ul. Morawska 5, 47 – 470 Krzanowice; 

12) obsługę finansowo- księgową - należy przez to rozumieć główną księgową 

 § 3. 1. Szkoła używa pieczęci: 

1) okrągłej – dużej i małej z godłem państwa i napisem w otoku:  

„Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Krzanowicach”;  
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2) podłużnej z napisem: 

„Szkoła Podstawowa im.  Wł. Broniewskiego w Krzanowicach, ul. Akacjowa 1, 47 – 470 

Krzanowice, tel./fax (32) 410 70 10” 

2. Szkoła używa również pieczęci: zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się  

 w dokumentacji szkolnej zgodnej z jednolitym rzeczowym spisem akt.  

3. Wymienione w ust. 1 i 2 pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego    

upoważnione. 

§ 4 Informacje o szkole: 

1.  Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego  

w Krzanowicach. 

2.  Imię szkoły „Władysława Broniewskiego”, na wniosek rady pedagogicznej, rady 

rodziców i samorządu uczniowskiego nadał Kurator Oświaty i Wychowania w Opolu  

w dniu 27.04.1974r. 

3.  Siedziba i adres szkoły: 47 – 470 Krzanowice, ul. Akacjowa 1. 

4.  Ustalona nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu: 

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Krzanowicach 

47 – 470 Krzanowice, ul. Akacjowa 1, tel./fax 32 410 70 10 

REGON 000736497 

5.  Na pieczęciach lub w innych dokumentach może być używany skrót nazwy: Szkoła 

Podstawowa w Krzanowicach lub Szkoła w Krzanowicach. 

6.  Tablica:   

Szkoła Podstawowa 

im. Władysława Broniewskiego 

w Krzanowicach 

Nad tym napisem znajduje się godło wypukłe. 

§ 5. 1. Szkoła Podstawowa jest ośmioletnią szkołą publiczną. 

2. Organem prowadzącym jest Gmina Krzanowice. 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest w imieniu wojewody śląskiego 

Kurator Oświaty w Katowicach. 
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4. Szkoła prowadzi nauczanie języka niemieckiego jako języka ojczystego mniejszości 

narodowej od klasy pierwszej według zasad określonych w odrębnych przepisach. 

5. W szkole mogą być realizowane innowacje, autorskie koncepcje przedmiotowo-

wychowawcze, eksperymenty pedagogiczne, zajęcia dodatkowe i nadobowiązkowe. 

6. Szkoła organizuje naukę religii i/lub etyki na życzenie rodziców uczniów. 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły 

§ 6. 1. 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. Szkoła w szczególności realizuje 

następujące cele: 

1) prowadzi uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego i swobodnego 

wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, 

posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia; 

2) rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, by mogli oni przechodzić od dziecięcego do 

bardziej dojrzałego i uporządkowanego świata; 

3) zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia; 

4) rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, 

zapewnia dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania 

przekazywanych treści, przygotowuje do podejmowania zadań wymagających 

systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego oraz fizycznego; 

5) rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania wiadomości 

przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny 

prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie: 

a) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka, 

b) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich, 

6) rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne 

zdolności twórcze;  

7) rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci 

realistycznych od fantastycznych; 
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8) rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, 

kulturowego, technicznego i przyrodniczego  dostępnego jego doświadczeniu; 

9) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym 

środowisku w poczuciu więzi z rodziną; 

10) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych 

szans oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci;  

11) stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu  

w społeczności szkolnej; 

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

wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego  

i duchowego; 

13) kształtuje świadomość ekologiczną; 

14) wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, oraz 

umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej; 

15) kultywuje tradycje narodowe i regionalne; 

16) rozbudza i rozwija uczucie patriotyczne; 

17) umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne wspólnoty 

lokalnej; 

18) umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego; 

19) umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych 

celów oraz umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów; 

20) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania 

odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie; 

21) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań 

prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, 

plastycznej, muzycznej i ruchowej; 

22) kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość; 

23) wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania  

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, 

przyjaciele); 

24) kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych 

osób; 

25)  rozwija takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

26)  rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki; 
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27) wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtuje takie umiejętności, które 

pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

28) ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

29)  wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji. 

§ 7. 1. Szkoła realizuje wymienione cele poprzez podjęcie zadań z uwzględnieniem 

optymalnych warunków rozwoju i potrzeb uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad 

promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,  

a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły poprzez: 

a) realizację podstawy programowej, 

b) ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć, 

c) pracę z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych,  

d) realizację innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających zainteresowania, 

e) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych. 

2) umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  

i religijnej poprzez: 

a) organizowanie i udział w uroczystościach z okazji świąt państwowych  

i kościelnych, 

b) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych, 

c) organizowanie lekcji religii (etyki) i wychowania do życia w rodzinie na wniosek 

rodziców, 

d) umożliwienie poznania regionu i jego kultury, wprowadzenie w życie kulturalne 

wspólnoty lokalnej, 

e) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej, 

f) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii  

i czasów współczesnych, 

g) organizowanie języka mniejszości narodowej. 

3) sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami szkoły  

w szczególności poprzez:  

a) dobrowolne i nieodpłatne udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 

b) organizowanie nauczania indywidualnego, 

c) zapewnianie uczniom niepełnosprawnym z obwodu szkoły uczęszczanie do szkoły, 
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d) udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub 

losowej (w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Komisji do 

Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), 

e) prowadzenie zajęć specjalistycznych. 

4) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez:  

a) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem, 

b)  współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem,  

c) informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania 

uzależnieniom, 

d) realizację programów profilaktycznych. 

5) wyznacza nauczyciela wychowawcę dla każdego oddziału, który sprawuje szczególną 

opiekę wychowawczą nad każdym uczniem, a w szczególności:  

a) nakazuje każdemu nauczycielowi eliminowanie zachowań agresywnych,  

b) gwarantuje diagnozę zespołu uczniów, 

c) zobowiązuje wychowawcę do integrowania zespołu. 

Dyrektor Szkoły może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy: z urzędu,  

na pisemny wniosek rodziców lub uczniów (uczniowie poprzez Samorząd Uczniowski,  

a rodzice poprzez Radę Rodziców). Wnioski, o których mowa wyżej nie są dla Dyrektora 

Szkoły wiążące. O sposobie ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 

dni. 

6) zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.:  

a) organizuje szkolenia w zakresie bhp dla wszystkich pracowników szkoły,  

b) przeprowadza przeszkolenie dla wszystkich nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy,  

c) za zgodą rodziców może ubezpieczać uczniów od następstw nieszczęśliwych 

wypadków,  

d) zapewnia opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,  

w tym nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo, 

e) zagwarantuje opiekę uczniom korzystającym ze świetlicy,  

f)  zapewnia opiekę uczniom podczas pobytu w szkole zgodnie z tygodniowym planem 

zajęć, 

g) wyznacza nauczyciela dyżurującego podczas przerw według ustalonego 

harmonogramu dyżurów, 
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h) zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły zgodnie z obowiązującym 

regulaminem dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych. 

7) sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad uczniami 

rozpoczynającymi naukę w pierwszej klasie tj.: 

a) wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września 

przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami 

szkoły, zasadami bezpieczeństwa i higieny na terenie szkoły; 

b) zajęcia w otoczeniu szkoły i najbliższej okolicy dotyczące bezpiecznego poruszania 

się po drogach. 

8) wspiera uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, wzroku  

 i słuchu poprzez: 

a) dostosowania metod, form pracy, organizację warunków w oddziale,  

b) organizację warunków w innych pomieszczeniach w szkole, sanitariatach, szatni, 

itp. 

9) uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne 

formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna: 

a) daje możliwość dofinansowania wyjazdu na wycieczkę szkolną, 

b) dofinansowania obiadów w szkolnej stołówce, 

c) wyprawki szkolnej, 

d) stypendium w sytuacjach losowych w porozumieniu z organem prowadzącym. 

10)  udostępnia uczniom na terenie szkoły gorący napój (herbatę); Odpłatność za korzystanie 

z napojów ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców  

z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, 

którzy potrzebują szczególnej opieki. 

11)  organizuje dla uczniów klas III śródroczne wyjazdy zdrowotne (zielone szkoły) oraz ich 

dofinansowywanie; 

12) uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 

szkoły, szkoła zapewnia nauczanie indywidualne; 

13) uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia indywidualny tok lub program nauki; 

14) udziela uczniom pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną poprzez 

indywidualne działania wychowawcze oraz zespołowe rozwiązywanie problemów, włączanie 

do zespołów dydaktyczno – wyrównawczych, a w szczególnych przypadkach kierowanie 

uczniów do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; 

15) podejmuje działania wychowawczo -profilaktyczne obejmujące promocję zdrowia, 

w tym zdrowia psychicznego, profilaktykę, interwencje kryzysowe, terapie, korektę zachowań 

oraz przeciwdziałanie, a także redukcję agresji i przemocy, działania te realizowane są 

poprzez: 
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a) rozmowy z pedagogiem i innymi specjalistami, 

a) udział uczniów w programach i przedsięwzięciach promujących zdrowy styl życia, 

b) udział uczniów w zajęciach profilaktycznych na temat uzależnień, przemocy, 

demoralizacji, w tym organizowanych przy współudziale specjalistów z zewnątrz, 

c) podejmowanie tej tematyki oraz edukacji prawnej uczniów ukierunkowanej  

na uświadomienie im instrumentów prawnych możliwych do wykorzystania wobec 

uczniów zagrożonych demoralizacją i popełniających czyny zabronione  

na godzinach z wychowawcą, 

d) system procedur dotyczących sprawnego i szybkiego podejmowania działań 

interwencyjnych, udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym i sprawcom zdarzeń, 

e) współpracę szkoły z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne, 

f)  zainstalowanie w szkole komputerowego programu chroniącego uczniów przed 

niepożądanymi treściami w Internecie; 

W realizacji zadań i celów szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, 

a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz 

Konwencji o Prawach Dziecka przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 

roku. 

Rozdział 3 

Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

§ 8. 1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana 

jest uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są 

bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny. 

3. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na : 

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; 

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia                       

w szkole; 

4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły  

i w życiu oraz w środowisku społecznym; 

5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez 

ucznia; 

6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 
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7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla 

uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym 

dla uczniów niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym;  

8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 

9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

10) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym 

kierunku; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

dzieci; 

12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom; 

13) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

4. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły. 

§. 9. 1. W szkole pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana uczniom  

w formach: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się; 

3) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych; 

4) zajęć korekcyjno – kompensacyjnych; 

5) zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne; 

6) zajęć o charakterze terapeutycznym; 

7) zajęć logopedycznych; 

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

kształcenia i kariery zawodowej; 

9) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

10) porad i konsultacji; 

11) warsztatów. 
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 § 10. 1. W szkole opracowana jest procedura organizowania i udzielania PPP której 

celem jest: 

1) ustalenie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

uczniom, rodzicom, opiekunom, nauczycielom; 

2) określenie zasad dokumentowania i ewaluacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

3) wskazanie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z pomocą 

psychologiczno- pedagogiczną. 

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika  

w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

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

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

§ 11. 1. Pomoc psychologiczna – pedagogiczna udzielana jest uczniom: 

1) posiadającym opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej; 

2) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; 

3) nie posiadającym opinii lub orzeczenia, ale dla których na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb konieczne jest zorganizowanie formy pomocy lub pomocy doraźnej 

w bieżącej pracy z uczniem; 

4) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. 

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

wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy 

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

doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni. 

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

z: 
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1) rodzicami uczniów; 

2) pedagogiem; 

3) logopedą; 

4) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 

5) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

6) szkołami i placówkami; 

7) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

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

1)  ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) Dyrektora Szkoły; 

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia  

z uczniem; 

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 

6) poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

7) pomocy nauczyciela; 

8) pracownika socjalnego; 

9) asystenta rodziny; 

10) kuratora sądowego; 

11) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

5. Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie możliwości 

psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych 

uczniów , wynikających z : 

1) wybitnych uzdolnień; 

2) niepełnosprawności; 

3) niedostosowania społecznego; 

4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

5) specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) zaburzeń komunikacji językowej; 

7) choroby przewlekłej; 

8) zaburzeń psychicznych; 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych; 

11) zaniedbań środowiskowych; 

12) trudności adaptacyjnych; 
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13) odmienności kulturowej. 

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

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

7. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań  

z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu  

i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

8. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to: 

1)  rozwijające uzdolnienia, organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 

2) korekcyjno – kompensacyjne, organizowane dla uczniów, z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 5. 

3) logopedyczne, organizowane dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami 

sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. 

4) rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione 

potrzebami uczniów. 

5) Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami  

i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz  

z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 10. 

§ 12. 1.  Do zadań i obowiązków nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno –

pedagogicznej należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, z tym, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą 

obserwację pedagogiczna mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, 

deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo 

w życiu szkoły; 

4) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem; 

5) dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów; 
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6) udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań 

nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia  

w szkole; 

7) udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach 

organizowanych przez wychowawcę; 

8) uzupełnianie dostosowań wymagań edukacyjnych prowadzonych przez wychowawcę  

w obszarze dostosowania treści przedmiotowych; 

9) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia; 

10) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych   i  dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia; 

11) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno –

wyrównawczych, rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych 

specjalistycznych);  

12) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania                                

i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania 

postępów ucznia; 

13) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze 

emocjonalnej i behawioralnej; 

14) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 

zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych; 

15) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy; 

16) stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim 

charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania 

informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy: 

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 

b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, 

aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności, 

c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę, 

d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej;  

 § 13. 1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie 

wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia badań przesiewowych, obserwacji 

pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca klasy lub 

nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do dyrektora szkoły o objęcie ucznia 

opieką zespołu. 
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3. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami  

i uzdolnieniami uczniów. 

4. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju 

uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną 

opieką nauczyciela. 

5. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

polega na: 

1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia; 

2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, 

intelektualnych i fizycznych ucznia; 

3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności 

ucznia; 

4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego 

wyposażenia i środków dydaktycznych; 

5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych;   

6. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają 

znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli 

właściwych zajęć edukacyjnych.  

7. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi 

wymaga zgody rodzica.  

8. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych  

i oddziałowych. Dyrektor Szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych. 

9. Liczba uczestników zajęć dydaktyczno – wyrównawczych nie może przekraczać 8 

osób. 

10. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje Dyrektor Szkoły, po 

zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii zespołu do 

spraw pomocy  psychologiczno – pedagogicznych w szkole. 

11. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić 

dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać 

ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą 

formą pomocy. 

12. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się. 

§ 14. 1. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwana dalej „zindywidualizowaną 

ścieżką”, jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu 
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na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą 

realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z klasą i wymagają dostosowania 

organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są 

realizowane: 

1) wspólnie z oddziałem szkolnym; 

2) indywidualnie z uczniem. 

3. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni,  

z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

4. Do wniosku o wydanie opinii, o której mowa w punkcie 3, dołącza się dokumentację 

określającą: 

1) trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole; 

2) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan 

zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz 

ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych wspólnie  

z oddziałem szkolnym; 

3) w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły – także opinię nauczycieli i specjalistów 

prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w szkole. 

5. Przed wydaniem opinii, o której mowa w punkcie 3, publiczna poradnia we 

współpracy ze szkołą oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem przeprowadza analizę 

funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez szkołę pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Opinia, o której mowa w punkcie 3, zawiera dane i informacje, o których mowa  

w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno 

- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, a ponadto wskazuje: 

1) zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie  

z oddziałem szkolnym; 

2) okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok szkolny; 

3) działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły. 

7. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danej szkole programy 

nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb 

wynikających ze stanu zdrowia. 

8. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia Dyrektor Szkoły ustala,  

z uwzględnieniem opinii, tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych 
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indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy 

programowej kształcenia ogólnego. 

9. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką 

podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole. 

10. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla: 

1) uczniów objętych kształceniem specjalnym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy; 

2) uczniów objętych indywidualnym nauczaniem zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 127 ust. 20 ustawy. 

§ 15.1. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony, wskazany  

w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, zwanych dalej „orzeczeniem”. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń 

określonych w orzeczeniu. 

3. Dyrektor Szkoły ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym  szkołę, zakres  

i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania. 

4. Dyrektor zasięga opinii rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia w zakresie czasu 

prowadzenia zajęć odpowiednio indywidualnego nauczania. 

5. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z uczniem przez nauczycieli 

szkoły, którym Dyrektor Szkoły powierzy prowadzenie tych zajęć, z tym że prowadzenie 

zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I–III szkoły podstawowej powierza się 

jednemu nauczycielowi lub dwóm nauczycielom. 

6. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w domu ucznia lub w miejscu jego 

pobytu. 

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania szkoły, dostosowane do potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

8. Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego 

nauczania, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, może zezwolić 

na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami 

edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, 

w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania. 

9. Wniosek, o którym mowa w pkt. 8, składa się w postaci papierowej lub 

elektronicznej wraz z uzasadnieniem. Wniosek wpisuje się do Dziennika indywidualnego 

nauczania, zaś Dyrektor Szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem. 

10. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych  

z uczniem wynosi: 

1) dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin; 
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2) dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin; 

3) dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej– od 10 do 12 godzin; 

11. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów, o których 

mowa w  pkt 1, realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni, a dla uczniów, o których mowa  

w  pkt 2–3 – w ciągu co najmniej 3 dni. 

12. Dyrektor Szkoły może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego 

nauczania wyższy niż maksymalny wymiar określony w pkt. 10 za zgodą organu 

prowadzącego szkołę. 

13. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia ucznia Dyrektor Szkoły może 

ustalić, na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, tygodniowy wymiar godzin 

zajęć indywidualnego nauczania niższy niż minimalny wymiar określony w pkt. 10. 

14. W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć indywidualnego nauczania, o którym 

mowa w pkt. 13, należy uwzględnić konieczność realizacji podstawy programowej przez 

ucznia. 

15. W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju dziecka lub ucznia, integracji ze 

środowiskiem szkolnym oraz ułatwienia powrotu ucznia do szkoły, nauczyciele prowadzący 

indywidualne  nauczanie obserwują funkcjonowanie ucznia w zakresie możliwości 

uczestniczenia ucznia w życiu szkolnym. 

16. Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia ucznia oraz wnioski nauczycieli  

z obserwacji ucznia w uzgodnieniu z rodzicami ucznia albo z pełnoletnim uczniem, 

podejmuje działania umożliwiające kontakt ucznia objętego indywidualnym nauczaniem  

z klasą. 

17. Dyrektor w szczególności umożliwia uczniowi udział w zajęciach rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych 

zajęciach edukacyjnych. 

18. Uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem uczestniczą w zajęciach 

rewalidacyjnych, zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego lub w formach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć. 

19. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego 

do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia uległ 

czasowej poprawie i umożliwia mu uczęszczanie do szkoły, Dyrektor zawiesza organizację 

indywidualnego nauczania na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim. 

20. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego 

do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia 

uczęszczanie  do szkoły, Dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego nauczania oraz 

powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie, i organ 

prowadzący szkołę. 
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§ 16. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się , 

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele  

i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

2. Zajęcia o których mowa w ust. 1 prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących 

metod pracy. 

3. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia, rozwijających umiejętności uczenia się, 

dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, 

logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć  

o charakterze terapeutycznym), związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, trwa 

45 minut. 

4. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. 

5. Zajęcia, o których mowa w ust. 3 za zgodą Dyrektora można prowadzić w czasie 

dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego 

tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia. 

6. Do zadań nauczycieli w szkole należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo 

w życiu szkoły; 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów  

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,  

w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń  

w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz 

efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania 

dalszych działań. 

7. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności:  

a) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu 

rozpoznanie u nich: 

– trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły 

podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka 
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wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego 

zainteresowań, 

– szczególnych uzdolnień; 

b)  wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej 

pracy z uczniami. 

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

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej 

pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy. 

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

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dyrektor szkoły ustala formy udzielania tej 

pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą 

realizowane. 

10.  Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły. 

11. Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia. 

12. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uczniowi oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski 

dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

13. W przypadku gdy z wniosków, o których mowa w ust. 12, wynika, że mimo 

udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole nie następuje 

poprawa funkcjonowania ucznia w szkole Dyrektor Szkoły za zgodą rodziców ucznia albo 

pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie 

diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia. 

14. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu 

ucznia, o którym mowa w ust. 12 zawiera informacje o: 

1) rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach 

psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia; 

2) występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w szkole lub szczególnych 

uzdolnieniach ucznia; 

3) działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów w celu poprawy 

funkcjonowania ucznia w szkole, formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej 

uczniowi w szkole, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań 

 i udzielanej pomocy; 
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4) wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania 

ucznia, o których mowa w ust. 12. 

15. Przepisy o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy 

planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się 

także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach. 

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

rodziców ucznia. 

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

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane Dyrektor Szkoły lub wychowawca informuje rodziców ucznia. 

18. W szkole zatrudniony jest pedagog i logopeda. 

19. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli 

posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 

kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. 

20. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, 

logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć 

specjalistycznych.  

§ 17. 1. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niedostosowanych społecznie 

lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się w szkole na każdym etapie 

edukacyjnym. 

2. W szkole kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie  

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku 

szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20 rok życia. 

3. Szkoła zapewnia: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu 

na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów; 

3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 

ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”; 

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia 

rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne; 
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5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi; 

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

4. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) określa: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu 

nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia wraz z określeniem metod i formy pracy z uczniem; 

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia  

z uczniem, z tym, że  w przypadku: 

a) ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym, 

b) ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym, 

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze 

socjoterapeutycznym; 

3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres 

współdziałania z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, 

innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia 

odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne ucznia, a także: 

a) w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej, zajęcia z zakresu 

doradztwa zawodowego, 

b) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy; 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia; 

7) w przypadku uczniów niepełnosprawnych – w zależności od potrzeb – rodzaj i sposób 

dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia,  

w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie; 

8) w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

wynikających z wielospecjalistycznych ocen, wybrane zajęcia edukacyjne, które są 

realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów. 

5. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności 

rozwijanie umiejętności komunikacyjnych przez: 
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1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Brailleʼa lub innych 

alternatywnych metod komunikacji – w przypadku ucznia niewidomego; 

2) naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania się, w szczególności 

wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) – w przypadku ucznia 

niesłyszącego lub z afazją; 

3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne –  

w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 

6. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący 

zajęcia z uczniem. 

7. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie 

oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy,  

w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią 

specjalistyczną. 

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

kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się  

w terminie: 

1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku 

szkolnego naukę w szkole; 

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

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

9. Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału do której uczęszcza 

uczeń, albo nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony przez 

Dyrektora Szkoły. 

10. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy 

w roku szkolnym. 

11. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: 

1) na wniosek Dyrektora Szkoły przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela; 

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia – inne osoby,  

w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. 

12. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej  

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę 

efektywności programu w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje 

się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  

w tym poradnią specjalistyczną, a także – za zgodą rodziców ucznia – z innymi podmiotami. 
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13. Wielospecjalistyczne oceny, o których mowa w ust.12, uwzględniają  

w szczególności: 

1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, 

zainteresowania i uzdolnienia ucznia; 

2) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, 

asystentów lub pomocy nauczyciela; 

3) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym 

bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu  szkolnym, 

a w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie 

liczącej do 5 uczniów, zgodnie ze wskazaniem zawartym w programie – także napotykane 

trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym 

oraz efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia. 

14. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach Zespołu, w części dotyczącej ich 

dziecka. O terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach 

zawiadamia rodziców na piśmie Dyrektor Szkoły. 

15. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię: 

1) wielospecjalistycznych ocen, o których mowa w ust. 12 i 13; 

2) programu. 

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

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

nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia  

z uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu. 

17. Do zadań Zespołu należy w szczególności:   

1) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych uczniów , w tym: 

a) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

b) rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień. 

2) określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 

odpowiednio do dokonanego rozpoznania; 

3) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom, w tym 

efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i innych zajęć, 

stosownie do potrzeb oraz przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy  

z uczniem; 

4) wyrażanie opinii dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu w klasie VIII; 

5) opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla 

uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 
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dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym; 

6) opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających dla uczniów posiadających 

opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz uczniów, u których dokonano 

rozpoznania; 

7) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów 

wychowawczych; 

8) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli; 

9) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców  

i nauczycieli; 

10) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów; 

11) współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

12) dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do  indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 

18. Zespół zajmuje się diagnozowaniem uczniów, planowaniem pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej, realizacją jej i badaniem efektywności działań  

w przypadkach: 

1) „z urzędu”, gdy uczeń posiada opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej; 

2) na wniosek nauczyciela , gdy stosowane przez niego formy pomocy nie przyniosły 

oczekiwanej poprawy;  

3) na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów). 

19. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna   

w Raciborzu. 

 

Rozdział 4 

Organy pracy szkoły 

§ 18. 1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 
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2.  Dyrektor Szkoły w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny oraz dokonuje oceny pracy nauczycieli; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę 

pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może 

organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom  

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

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

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły; 

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

specjalnego ucznia; 

11) współpracuje z pielęgniarką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi 

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko  

i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki; 

12) może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych do 8 dni po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców  

i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne 

szkoły; 

13)  informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych  

w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych, o których mowa w pkt. 12 w terminie do dnia 30 września;  

14) może, za zgodą organu prowadzącego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady 

rodziców i samorządu uczniowskiego ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno 

-  wychowawczych w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych 

dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalonych na podstawie pkt. 12; 

15) wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty w przypadku dni wolnych od 

zajęć, o których mowa w pkt.14; 

16) zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów o możliwości udziału w zajęciach opiekuńczo 

– wychowawczych uczniów w dniach wolnych od zajęć, o których mowa w pkt.12 i 14; 
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17) może zawiesić zajęcia na czas oznaczony za zgodą organu prowadzącego jeżeli: 

a) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach  

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa, 

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

klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne i zagrożenia atakami terrorystycznymi  

i inne. 

Zajęcia, o których mowa w pkt.17 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez 

Dyrektora terminie. 

3. Dyrektor Szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów  

w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały 

rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych 

przypadkach uczeń ten, na wniosek Dyrektora Szkoły, może zostać przeniesiony przez 

kuratora oświaty do innej szkoły. 

5. Dyrektor występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły po wyczerpaniu, w stosunku do ucznia, wszystkich możliwych oddziaływań 

wychowawczych zastosowanych przez wychowawcę klasy, pedagoga i psychologa 

szkolnego, Dyrektora Szkoły, instytucje współpracujące ze szkołą, poradnie specjalistyczne, 

policję, kuratora, opiekuna rodziny i innych. 

6. Przypadki , w których Dyrektor może wystąpić do kuratora o przeniesienie ucznia do 

innej szkoły to w szczególności: 

1) uczeń naraża siebie na niebezpieczeństwo, a podejmowane środki zaradcze nie 

przynoszą efektów, 

2) uczeń naraża innych na niebezpieczeństwo, a podejmowane przez szkołę różnorodne 

działania nie zmniejszają tego niebezpieczeństwa,  

3) zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów, 

4) uczeń rażąco narusza zasady współżycia społecznego, a zachowanie ucznia wykracza 

poza ustalone normy społeczne, 

5) wszelkie działania naprawcze zastosowane wobec tego ucznia i jego rodziny, 

wielokrotnie podejmowane, udokumentowane, nie przynoszą poprawy w obszarze zagrożeń 

dla zdrowia i życia, 

6) inne występujące przypadki, powodujące zagrożenia dla życia i zdrowia uczniów szkoły.   

7. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce 

nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje  

w sprawach: 
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1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły lub placówki; 

 3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły 

lub placówki. 

8. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, 

rodzicami i samorządem uczniowskim. 

9. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go wicedyrektor. 

§ 19 1. Rada pedagogiczna. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest 

kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących 

kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Szkoły i wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem 

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

pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności 

organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

szkoły. 

3. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem 

uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę 

bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego szkołę lub co 

najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem rady. 

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

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności szkoły. 

8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 
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1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły; 

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

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

zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

2) projekt planu finansowego szkoły; 

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

4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

5) przydział godzin do dyspozycji Dyrektora w ramowym planie nauczania; 

6) formy realizacji  2 godzin wychowania fizycznego; 

7) propozycje zespołów nauczycieli dotyczących wyboru jednego podręcznika lub materiału 

edukacyjnego; 

8) dni wolne od zajęć dydaktycznych. 

10. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 

11. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

12. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 

niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. 

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

13. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian  

i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły. 

14. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 
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15. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

Dyrektora, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie 

wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia 

otrzymania wniosku. 

16. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów  

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

17. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady 

pedagogicznej są protokołowane. 

18. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do 

nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać 

dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

§ 20. 1 W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach do rady rodziców 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, w szkole, oraz przedstawicieli rad 

oddziałowych, do rady rodziców szkoły;  

5. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

6. Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, o którym mowa w art. 26 ustawy Prawo oświatowe; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 

3)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły; 

4) deleguje jednego przedstawiciela do składu komisji konkursowej na Dyrektora Szkoły; 

5) opiniuje statut szkoły i wewnątrzszkolne ocenianie oraz inne sprawy ważne dla szkoły; 
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6) opiniuje szkolny zestaw programów i szkolny zestaw podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym; 

7) ma prawo na prośbę Dyrektora Szkoły przedstawić do 14 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia o dokonanej ocenie dorobku zawodowego opinię o nauczycielu stażyście, 

kontraktowym oraz mianowanym, starającym się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu 

zawodowego i który odbył w tym celu wymagany staż. 

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

uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, o którym mowa w art. 26 przepisów Prawa oświatowego, program 

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

Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez 

radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

8. 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. 

9. Fundusze gromadzone przez radę rodziców mogą być przechowywane na 

odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. 

10. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami 

na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez 

radę rodziców. 

§ 21. 1.  W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są 

jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz Dyrektorowi 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; 
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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; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania  

z zakresu wolontariatu.  

7. Samorząd wyłania radę wolontariatu.    

8. Cele i założenia rady wolontariatu (Szkolnego Klubu Wolontariusza) to  

w szczególności: 

1) rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych; 

2) zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu; 

3) przygotowywanie  do podejmowania pracy wolontariackiej;  

4) umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, 

chorych, samotnych; 

5) prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy; 

6) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach; 

7) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itp.; 

8) ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim 

problemami takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza 

praca dzieci itp.; 

9) promowanie życia bez uzależnień; 

10) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań  młodzieży.  

9. Opiekunem rady wolontariatu jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy wyrażają chęć 

organizacji wolontariatu uczniów i zaangażowania się w bezinteresowną służbę 

potrzebującym. 

10. W skład rady wolontariatu wchodzi co najmniej 1 przedstawiciel z każdej klasy. 

11. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, 

uczniowie, rodzice. 
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12. Rada wolontariatu (Szkolny Klub Wolontariusza) pełni funkcję społecznego organu 

szkoły, który wybiera, opiniuje oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne  

w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły. 

13. Rada wolontariatu (Szkolny Klub Wolontariusza) wspólnie ze swoim opiekunem 

opracowuje regulamin oraz roczny plan pracy, następnie organizuje przygotowanie swoich 

członków do konkretnych działań poprzez szkolenia w zakresie zasad obowiązujących przy 

współpracy z konkretną instytucją czy grupą potrzebujących.  

14. Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach 

podsumowujących. 

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

i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

16. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga 

uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców. 

§ 22. 1.  Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami zespołu 

podejmowanych i planowanych działaniach przez: 

1) zarządzenie wewnętrzne dyrektora szkoły; 

2) ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń na korytarzu na I i II piętrze budynku szkoły; 

3) zebrania Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi zespołu z kadrą 

kierowniczą szkoły, rodziców z nauczycielami, wychowawcami klas i Dyrektorem Szkoły, 

4) apele szkolne, 

5) gazetę szkolną. 

2. Wszystkie organy zespołu współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, 

wychowania i opieki dzieci i młodzieży oraz rozwiązywania wszystkich istotnych problemów 

szkoły. 

3. Wszystkie organy zespołu współpracują w duchu porozumienia, tolerancji  

i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji  

w granicach swoich kompetencji. 

4. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom zespołu poprzez swoje 

reprezentacje: radę rodziców i samorząd uczniowski. 

5. Rada rodziców i samorząd uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie 

Dyrektorowi Szkoły lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas 

protokołowanych posiedzeń tych organów. 
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6. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych 

organów lub natychmiast, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających 

podjęcia szybkiej decyzji. 

7. Wszystkie organy zespołu zobowiązane są do wzajemnego informowania się  

o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia. 

8. Koordynatorem współdziałania organów zespołu jest Dyrektor Szkoły, który: 

1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji  

w granicach swoich kompetencji; 

2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu; 

3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami zespołu o planowanych             

i podejmowanych działaniach i decyzjach; 

4) organizuje spotkania przedstawicieli organów zespołu. 

9. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami szkoły lub 

wewnątrz niego, dyrektor szkoły jest zobowiązany do: 

1) zbadania przyczyny konfliktu, 

2) wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej 

przewodniczących organów będących stronami. 

10. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły: 

1) W przypadku sporu pomiędzy radą pedagogiczną, a radą rodziców:  

a) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji 

należy do Dyrektora Szkoły; 

b) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze 

stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

c) Dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – 

strony sporu; 

d) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie 

zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

2) W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest Dyrektor,         

powoływany jest zespól mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym 

przedstawicielu organów szkoły, z tym, że Dyrektor Szkoły wyznacza swojego 

przedstawiciela do pracy w zespole. Zespól mediacyjny w pierwszej kolejności powinien 

prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, 

podejmuje decyzję w drodze głosowania. Strony sporu są zobowiązane przyjąć 

rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron 

przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 

11. W sprawach spornych dotyczących uczniów ustala się co następuje: 
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1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego samorządu uczniowskiego 

zespołu za pośrednictwem przewodniczącego klasowego, 

2) przewodniczący samorządu uczniowskiego zespołu w uzgodnieniu z nauczycielem-

opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz  

z przedstawicielami samorządu rozstrzyga sporne kwestie, 

3) sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora Szkoły, którego decyzje są 

ostateczne. 

 

Rozdział 5 

Organizacja pracy szkoły  

 

§ 23. Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki. 

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania, działalności wychowawczej  

i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. Podstawowym dokumentem w szkole jest Dziennik Lekcyjny. 

3. Dodatkowe zajęcia dokumentowane są w: 

1) Dzienniczku zajęć korekcyjno-wyrównawczych; 

2) Dzienniczku zajęć korekcyjno – kompensacyjnych; 

3) Dzienniku pedagoga; 

4) Dzienniku logopedy; 

5) Dzienniczku zajęć indywidualnych; 

6) Dzienniczku zajęć rewalidacyjnych; 

7) Dzienniczku pracy świetlicy; 

8) Dzienniczki zajęć rozwijających uzdolnienia. 

Dodatkowo prowadzony jest dla każdej klasy Dziennik Pomocy Psychologiczno - 

Pedagogicznej. 

§ 24. 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 i programem wybranym  

z zestawów programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.  

2. Liczba uczniów w oddziale w klasach IV – VIII nie powinna być większa niż 30. 

3. Nowy oddział tworzy się, jeżeli liczba uczniów w oddziale jest wyższa niż 30. 

4. Liczba uczniów w oddziale klas I – III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25. 
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5. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej ucznia 

zamieszkałego w obwodzie tej szkoły, Dyrektor Szkoły podstawowej, po poinformowaniu 

oddziałowej rady rodziców, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad 

liczbę określoną w ust. 4. 

6. Na wniosek oddziałowej rady rodziców oraz za zgodą organu prowadzącego 

szkołę, Dyrektor Szkoły podstawowej może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 5, 

zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 4. Liczba uczniów  

w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

7. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I– III szkoły podstawowej zostanie zwiększona 

zgodnie z ust. 6, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela. 

8. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 6, może funkcjonować 

ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

9. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym 

powszednim dniu września, a kończą się w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeśli 

pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się  

w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. 

10. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia do 31 grudnia lub od dnia 22 

grudnia do 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek.  

11. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego,  

a ich terminy na obszarze poszczególnych województw ogłasza minister oświaty. 

12.  Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta  

i kończy w najbliższy wtorek po świętach. 

13. Ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia. 

14. Dyrektor Szkoły przekazuje arkusz organizacji szkoły, zaopiniowany przez 

zakładowe organizacje związkowe w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi 

prowadzącemu szkołę. 

15. Opinia zakładowych organizacji związkowych jest wydawana w terminie 10 dni od 

dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły, nie później niż do dnia 19 kwietnia danego roku. 

16. Organ prowadzący szkołę po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie do dnia 29 maja danego roku. 
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17. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w ust. 16, jest 

wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły nie później niż do 

dnia 20 maja danego roku. 

18. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły 

do dnia 30 września: 

1) opinie, o których mowa w ust. 14 i 16, są wydawane w terminie 4 dni od dnia otrzymania 

zmian; 

2) organ prowadzący szkołę zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich 

otrzymania. 

19. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły 

po dniu 30 września, organ prowadzący szkołę zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia 

ich otrzymania. 

20. Szkoła jest otwarta dla uczniów od 6.30 do 15.30. 

21. Szkoła jest otwarta dla petentów w godzinach od 8.00 do 15.00 lub w innych 

godzinach po wcześniejszym ich ustaleniu. 

22. Szkoła we współpracy z organem prowadzącym, GRPA, GOPSem, TPD udziela 

opieki i pomocy uczniom, którym, z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest 

potrzebna pomoc i wsparcie w formie: 

1) Stypendiów; 

2) Zapomóg, zasiłków; 

3) Spotkań z pedagogiem; 

4)  Dofinansowania do zakupu podręczników- wyprawki szkolne, dofinasowania do 

wycieczek , wyjazdów, śniadań, paczek. 

§ 25 1. Zajęcia w szkole prowadzone są:  

1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się 

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

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać  

z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej; Czas trwania 

poszczególnych zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia. 

2) w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na 

grupy , opisanych w niniejszym statucie; 

3) w formie realizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

4) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą; 
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5) w formie zajęć pozalekcyjnych: zajęcia rozwijające uzdolnienia (koła przedmiotowe, koła 

zainteresowań), zajęcia wyrównawcze, zajęcia logopedyczne oraz inne formy pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej tj. zajęcia prowadzone w ramach wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka; 

6) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze 

wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. 

Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 

wychowania fizycznego (2 godz.), własna historia i kultura mniejszości narodowej 

niemieckiej; 

7) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy 

naukowe, wycieczki  turystyczne i krajoznawcze, obozy narciarskie,  zielone szkoły, wymiany 

międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w trakcie roku szkolnego lub w okresie 

ferii zimowych oraz wakacji letnich;  

2. Dyrektor Szkoły na wniosek rady rodziców i rady pedagogicznej może wzbogacić 

proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.1. 

3. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, 

specjalistyczne, dodatkowy język obcy, zajęcia rozwijające uzdolnienia, które mogą być 

prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych lub 

międzyoddziałowych. 

4. Zajęcia o których mowa wyżej za zgodą rodziców mogą być prowadzone przed 

rozpoczęciem zajęć edukacyjnych, tj. w godzinach od 7.10 do 7.55. 

5. Uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia i nie  rokują ukończenia szkoły podstawowej   

w normalnym trybie, można kierować do szkoły, w której tworzone są oddziały 

przysposabiające do pracy.  

 § 26. 1. Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom 

możliwość korzystania z: 

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

2) biblioteki; 

3) świetlicy; 

4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej;  

5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 

6) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni. 

 § 27. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych  

i międzyklasowych. 

1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy: 
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1) na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów 

zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie 

więcej niż 24 uczniów. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk 

komputerowych w pracowni komputerowej; 

2) na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących 

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

międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów. Przy podziale na grupy należy 

uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego; 

3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność 

prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów; 

4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego, zajęcia mogą być prowadzone  

w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 26 

uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub 

międzyszkolnej wchodzą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność uczęszczający do oddziałów 

integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być 

większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub oddziale specjalnym 

określona w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy – Prawo oświatowe. 

2. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24, 26 lub 30 uczniów 

na zajęciach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1–4, podziału na grupy można dokonywać za 

zgodą organu prowadzącego szkołę. 

3. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności 

od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla 

dziewcząt i chłopców. 

§ 28. 1. Dyrektor Szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla klas SP na cały okres 

kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych  

w przepisach prawa. 

2. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia  

z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego 

rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji Dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej 

klasie,  w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. 

3. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.3, jeżeli 

jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej sprzeciw 

wobec udziału ucznia w zajęciach. 
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§ 29. Organizacja nauczania religii/etyki w szkole. 

1. Udział ucznia w zajęciach religii/ etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć  

w dwóch rodzajach zajęć.  

2. W przypadku, gdy rodzice/prawni opiekunowie wyrażą wolę uczestniczenia  dziecka 

w zajęciach zarówno z religii, jak i z etyki, szkoła umożliwia im udział w zajęciach z obu 

przedmiotów, umieszczając odpowiednio (bezkolizyjnie) godziny nauki  religii i etyki w planie 

zajęć szkolnych. 

3. W przypadkach, gdy uczeń nie uczestniczy w ust. 1 wymienionych zajęciach szkoła 

zapewnia opiekę wychowawczą na czas odbywania zajęć.  

4. W szkole organizuje się nauczanie religii / etyki na życzenie rodziców/ ustawowych 

opiekunów lub pełnoletniego ucznia. Życzenie uczestnictwa  w zajęciach religii i etyki  

wyraża się  w formie jednorazowego pisemnego oświadczenia woli. Oświadczenie woli 

rejestruje się na oddzielnym dokumencie wraz z podpisem rodzica/ opiekuna prawnego lub 

pełnoletniego ucznia. W trakcie nauki oświadczenie woli można zmieniać. Po złożeniu 

oświadczenia uczestnictwa w odpowiednich zajęciach udział w nich ucznia jest 

obowiązkowy.  

5. Zajęcia z religii/etyki są organziowane w szkole dla grup liczących 7 i więcej 

uczniów.  

6. Zajęcia w szkole z religii/etyki mogą być organizowane w grupach 

międzyoddziałowych. 

7. W przypadkach,  gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki  zgłosi się 

mniej niż 7 uczniów, Dyrektor Szkoły przekazuje oświadczenia do organu prowadzącego. 

Organ prowadzący w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym 

organizuje naukę religii w grupach międzyszkolnych lub naukę etyki w jednej ze szkół  

w grupach międzyszkolnych. 

8. W sytuacjach, jak w ust. 5, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza 

ocen i świadectwa stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki 

prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych. 

9. Ocena z religii/ etyki wlicza się do średniej ocen uprawniających do otrzymania 

świadectwa z wyróżnieniem. Oceny z religii/ etyki nie mają wpływu na promocję ucznia. 

10.  Ocena z religii/ etyki w klasach I – III szkoły podstawowej wyrażana jest w skali 

stopni szkolnych.  



Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Krzanowicach 

 

 43 

11. W przypadku, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edkuacji na świadectwie  

i w arkuszu ocen umieszcza się ocenę korzystniejszą dla ucznia. 

12. Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze 

zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego.  

§ 30.  Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego. 

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

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. 

2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub 

informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

§ 31. Zasady zwalniania ucznia z drugiego języka nowożytnego. 

1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,  

z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu 

edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika 

potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego. 

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

o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,  

z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, 

zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”. 

4. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze 

decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie 

obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą. 
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§ 32.  Działalność innowacyjna i eksperymentalna. 

1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia 

eksperymentalne. 

2. Uchwałę  w  sprawie  wprowadzenia  innowacji  w  szkole  podejmuje  Rada  

Pedagogiczna  po  uzyskaniu  zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji. 

3. Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1, nauczyciel  

przedstawia Dyrektorowi Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli 

mianowanych lub dyplomowanych. 

4. W celu realizacji działalności innowacyjnej dopuszcza się współdziałanie ze 

stowarzyszeniami lub innymi organizacjami na zasadach uzgadnianych dla danej innowacji.  

§ 33. Praktyki studenckie. 

1. Szkoła Podstawowa może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli 

oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne 

(nauczycielskie) na podstawie pisemnego  porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem 

Szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi  nauczycielami a zakładem kształcenia 

nauczycieli lub szkołą wyższą. 

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

dokumentację praktyk studenckich odpowiada Dyrektor Szkoły. 

§ 34. Wicedyrektor szkoły. 

1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora 

szkoły. 

2. Stanowisko wicedyrektora szkoły powierza i odwołuje z niego Dyrektor Szkoły po 

zaopiniowaniu rady pedagogicznej. 

3. Kompetencje wicedyrektora szkoły: 

1) pełni funkcje Dyrektora Szkoły w przypadku jego nieobecności w placówce; 

2) organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej; 

3) przygotowuje informacje dotyczące działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły; 

4) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym nauczycieli szkoły 

podstawowej i oddziałów gimnazjalnych i jest ich bezpośrednim przełożonym; 

5) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego 

bieżącego nadzoru nad szkołą, a także pełnienie funkcji zastępcy Dyrektora Szkoły, 

ma więc prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń; 
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6) pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu; 

7) decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego oraz wychowawczo – 

opiekuńczego w Szkole Podstawowej; 

8) ma prawo wnioskowania do Dyrektora Szkoły w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar 

porządkowych tych nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym; 

9) ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem: Wicedyrektor Szkoły oraz 

podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji; 

10) organizuje dyżury nauczycieli przed i po lekcjach w czasie przerw oraz na przystanku 

autobusowym znajdującym się na terenie szkoły; 

11) dostosowuje plan zajęć lekcyjnych do rozkładu jazdy autobusów; 

12) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli; 

13) sprawuje nadzór nad przygotowaniem i realizacją wycieczek i wyjść; 

14) kontroluje dokumentację szkoły. 

§ 35. Biblioteka szkolna. 

1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji 

potrzeb i zainteresowań uczniów, celów edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Biblioteka: 

1) służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych uczniów, nauczycieli, 

wychowawców, pracowników administracji i rodziców; 

2) prowadzi działalność wspomagającą w procesie kształcenia i doskonalenia kadry 

pedagogicznej; 

3) umożliwia prowadzenie pracy twórczej; 

4) rozwija kompetencje czytelnicze uczniów; 

5) stwarza warunki do rozwoju umysłowego i kulturalnego czytelników. 

3. Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy 

szkoły oraz rodzice. 

4. Godziny  pracy biblioteki: 

1) Czas otwarcia biblioteki łącznie z lekcjami i innymi formami pracy z czytelnikami wynosi 

2/3 wymiaru godzin bibliotekarza; 

2) Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów przed lekcjami, w czasie 

trwania zajęć dydaktycznych oraz po ich zakończeniu zgodnie z organizacja roku szkolnego; 

3) Okres udostępnienia zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania skontrum; 

5. Biblioteka działa zgodnie z regulaminem działalności biblioteki szkolnej. 
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6. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) oraz   

dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne). 

7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły. 

8. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami 

(prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami: 

1) z biblioteki może korzystać każdy uczeń, jego rodzice, pracownicy szkoły; 

2) biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca; 

3) czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko; 

4) za zniszczoną lub zgubioną, wypożyczoną książkę użytkownik powinien odkupić taką 

samą lub o zbliżonej tematyce, po uzgodnieniu z nauczycielem biblioteki; 

5) biblioteka udziela rodzicom informacji o czytelnictwie uczniów, służy pomocą w doborze 

literatury dotyczącej problemów wychowawczych, trudności i niepowodzeń szkolnych; 

6) biblioteka szkolna umożliwia wymianę materiałów informacyjnych między bibliotekami; 

7) biblioteka informuje o zbiorach i zachęca do korzystania z zasobów bibliotek publicznych 

znajdujących się w okolicy szkoły; 

8) nauczyciel biblioteki poprzez promocję i organizację wyjazdów do bibliotek naukowych 

zachęca uczniów do korzystania z zasobów innych bibliotek. 

9. Do zadań bibliotekarza należy: 

1) opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni; 

2) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego; 

3) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki 

dla ucznia przed i po lekcjach; 

4) wprowadzanie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych 

oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów 

literackich i innych tekstów kultury; 

5) rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania; 

6) działania sprzyjające zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów; 

7) kształtowanie postawy dojrzałego i odpowiedzialnego czytelnika, przygotowanego do 

otwartego dialogu z dziełem literackim; 

8) zachęcanie do podejmowania indywidualnych prób twórczych; 

9) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

10) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie  

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

11) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

12) organizowanie konkursów czytelniczych w porozumieniu z nauczycielami-polonistami; 
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13) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych 

klas; 

14) współpracę z nauczycielami szkoły; 

15) zakup, oprawa i opracowywanie księgozbioru; 

16) prowadzenie współpracy z innymi bibliotekami; 

17) zapoznanie uczniów i rodziców z regulaminem biblioteki; 

18) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej; 

19) planowanie wydatków biblioteki na rok kalendarzowy w uzgodnieniu z Dyrektorem 

Szkoły. 

 § 36. Organizacja pracy świetlicy. 

1. Szkoła podstawowa jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, 

którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na: 

1) czas pracy rodziców – karta zgłoszenia; 

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki  

w szkole - karta zgłoszenia. 

2. Do zadań świetlicy należy: 

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie 

do samodzielnego myślenia; 

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej  

w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka; 

3) organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień; 

4) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie kulturalnych nawyków 

życia codziennego; 

5) upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  

i czystości dbałości o zachowanie zdrowia; 

6) rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności; 

7) współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i środowiskiem lokalnym 

szkoły. 

3. Na zajęciach świetlicowych  pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać 

więcej niż 25 uczniów.  

4. W szkole liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych 

pozostających pod opieką jednego nauczyciela wynosi nie więcej niż 5.  

5. Rodzice (opiekunowie prawni) zapisują dziecko do świetlicy wypełniając kartę 

zgłoszeniową. Wzór karty określa Dyrektor. 

6. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do świetlicy lub  

o odmowie, po zaopiniowaniu wniosku przez wychowawcę i pedagoga szkolnego. Od 
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odmownej decyzji Dyrektora Szkoły można się odwołać do burmistrza. Decyzja wydana 

przez burmistrza jest ostateczna. 

7. Godziny pracy świetlicy szkolnej ustala Dyrektor w tygodniowym planie zajęć po 

konsultacji z nauczycielem świetlicy, uwzględniając potrzeby zgłaszane przez rodziców 

(opiekunów prawnych) uczniów, korzystających z opieki świetlicy. 

8. Szczegółowy regulamin świetlicy szkolnej, konsultowany z rodzicami, zatwierdza 

Dyrektor.  

9. Świetlica w szkole podstawowej zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające 

potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości 

psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia 

zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

§ 37. Organizacja pracy stołówki. 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 

wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę. 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

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

Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, 

o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od 

tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. 

5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia 

z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3: 

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny; 

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych; 

6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa 

w ust. 5, Dyrektora Szkoły, w której zorganizowano stołówkę. 

§ 38.Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 

1. Doradztwo zawodowe prowadzone w szkole polega na działaniach wspierających 

uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz 

przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, które prowadzą do 

podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych przez uczniów. 

2. Doradzwo zawodowe w szkole jest realizowane w poniższych formach: 

1) orientacji zawodowej w klasach I-VI; 
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2) doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII. 

3. Orientację zawodową w klasach I-VI stanowi ogół działań  

o charakterze dydaktyczno-wychowawczym ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów 

klas I–VI pozytywnych i proaktywnych postaw wobec pracy i edukacji, poprzez poznawanie  

i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy oraz 

pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Orientacja 

zawodowa jest realizowana na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego, czyli na lekcjach przedmiotowych, godzinach wychowawczych oraz  

w ramach zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wskazanych w planie 

organizacyjnym szkoły. 

4. Doradztwo zawodowe stanowią uporządkowane i zaplanowane działania mające na 

celu wspieranie uczniów klas VII–VIII w procesie świadomego i samodzielnego 

podejmowania decyzji edukacyjnych oraz zawodowych. Mają one na celu ułatwienie 

uczniom dokonanie wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, uwzględniając ich 

zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje zawodowe, a także wiedzę na temat systemu 

edukacji i rynku pracy. 

5. Doradztwo zawodowe realizowane jest : 

1) w klasach VII-VIII w formie zajęć doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin 

dydaktycznych w ciągu roku szkolnego; 

2) w ramach zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) na zajęciach przedmiotowych; 

4) na lekcjach z wychowawcą. 

5. Orientacja zawodowa prowadzona w klasach I-VI ma na celu: 

1) wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka; 

2) zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, które człowiek może wykonywać; 

3) uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości; 

4) zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji w wyborze 

właściwego zawodu; 

5) poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: jakie są moje możliwości, 

uzdolnienia, umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia; 

6) rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości. 

6. Doradztwo zawodowe w klasach VII -VIII ma na celu: 
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1) odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno-

zawodowej na każdym etapie edukacji; 

2) motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej 

szkoły i zawodu; 

3) rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania; 

4) wdrażanie uczniów do samopoznania; 

5) wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów; 

6) kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron; 

7) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie; 

8) wyrabianie szacunku dla samego siebie; 

9) poznanie możliwych form zatrudnienia; 

10) poznanie lokalnego rynku pracy; 

11) poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego; 

12) poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych; 

13) poznawanie różnych zawodów; 

14) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

7. Za organizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego odpowiada dyrektor 

szkoły.   

8. W szkole zatrudnia się doradcę zawodowego. Do zadań doradcy zawodowego 

należy:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane  

z realizacją doradztwa zawodowego;  

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII;  

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami 

wychowawcami, pedagogiem, programu rocznego doradztwa zawodowego oraz 

koordynacja jego realizacji; 

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców,  pedagoga, w zakresie 

realizacji działań określonych w tym programie; 
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5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym 

gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

6) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia;  

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

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

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

psychologiczno-pedagogicznej; 

9) wspieranie rodziców w działaniach doradczych, udostępnianie informacji i materiałów do 

pracy z własnym dzieckiem; 

10) planowanie i prowadzenie w ramach Wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli form 

szkoleniowych dla rady pedagogicznej lub zespołów przedmiotowych; 

11) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w planowaniu 

kariery zawodowej; 

12) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji; 

13) wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, 

wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym; 

14) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria 

oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – 

pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady 

doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje 

zrzeszające pracodawców itp.; 

15) stworzenie Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej w gabinecie biologiczno - 

chemicznym – gromadzenie i aktualizowanie informacji dotyczących wyborów 

zawodowo-edukacyjnych (broszury dla uczniów, rodziców, nauczycieli, scenariusze 

zajęć, poradniki, foldery informacyjne, prezentacje multimedialne, filmy, pomoce 

dydaktyczne); 

16) stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły z treściami z zakresu doradztwa 

zawodowego (zamieszczanie broszur dla uczniów i rodziców, bieżących informacji  

o rynku pracy, materiałów poradnikowych dla uczniów i rodziców, linków do stron 

związanych z doradztwem zawodowym); 
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17) prowadzenie ewaluacji podejmowanych działań oraz efektywnośći i funkcjonalności 

systemu doradztwa zawodwoego w szkole. 

9. W ramach doradztwa zawodowego prowadzone są następujące działania: 

1) indywidualne spotkania doradcze z uczniami i ich rodzicami; 

2) podejmowanie tematyki związanej z planowaniem ścieżki edukacyjno-zawodowej 

podczas godzin wychowawczych; 

3) spotkania z rodzicami służące przygotowaniu ich do wspierania dzieci w projektowaniu 

przyszłej kariery zawodowej; 

4) wizyty w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach; 

5) udział uczniów w dniach otwartych, targach szkół, dniach kariery; 

6) organizacja projektów edukacyjnych, konkursów szkolnych, dni talentów i innych 

wydarzeń szkolnych nastawionych na poznawanie i prezentowanie uczniowskich 

uzdolnień i zainteresowań;   

7) uczestnictwo uczniów w olimpiadach i konkursach międzyszkolnych; 

8) współpraca ze szkołami wyższego szczebla, poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju uczniów; 

9) rozwijanie szkolnych zasobów informacji i wiedzy o świecie zawodów i sposobach 

odkrywania własnych predyspozycji i zainteresowań; 

10) udzielanie wsparcia w podejmowaniu tematyki związanej z doradztwem nauczycielom 

pracującym w szkole; 

11) badanie losów absolwentów szkoły. 

10.  Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez: 

1) wychowawców; 

2) nauczycieli przedmiotu; 

3) pedagoga szkolnego; 

4) psychologa szkolnego; 

5) bibliotekarzy; 

6) szkolnego lidera doradztwa zawodowego; 

7) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, powiatowego urzędu pracy, mobilnego centrum informacji 

zawodowej); 

8) rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów 

zawodowo-edukacyjnych. 
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10. Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego są uczniowie 

oraz ich rodzice. 

11. Zakres odpowiedzialności nauczycieli i wychowawców: 

1) rady pedagogicznej, pracowników instytucji wspierających działania doradcze: 

a) utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego zgodnie z systemem doradztwa zawodowego i planu pracy na każdy 

rok szkolny, 

b) realizacja działań z zakresu przygotowania ucznia do wyboru drogi edukacyjno-

zawodowej; 

2) w klasach I-VI:   

a) prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych, rozmów indywidualnych celem 

rozpoznania przez uczniów znaczenia zmiany w życiu, sposobów radzenia sobie ze 

stresem, roli motywacji oraz umiejętności współpracy, 

b) zaprezentowanie rodzicom założeń pracy informacyjno – doradczej na rzecz uczniów; 

3) w klasach VII-VIII: 

a) zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami ludzkiej działalności zawodowej, 

b) prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych dotyczących samopoznania, 

samoakceptacji, rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron,  

c) prowadzenie indywidualnej pracy z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem 

szkoły i zawodu, 

d) podejmowanie wstępnych decyzji przez uczniów, 

e) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dotyczących podejmowania decyzji 

edukacyjnych i zawodowych, 

f) prowadzenie pracy dotyczącej przekazu informacji zawodowej: 

-   pogłębianie informacji o zawodach, 

-   zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadpodstawowego, 

-   zapoznanie z ofertą edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego; 

g) konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów, 

h) podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych, 

i) indywidualna praca z uczniami, którzy mają problemy decyzyjne, intelektualne, 

zdrowotne, emocjonalne, rodzinne. 
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j) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

12. Podmiotami współpracującymi ze szkołą przy realizacji WSDZ są: 

1) pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 

2) pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy; 

3) pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego; 

4) pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP; 

5) organizatorzy targów szkół ponadpodstawowych, targów pracy i edukacji; 

6) przedstawiciele szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych; 

7) rodzice; 

8) inne osoby wpierające organizację szkolnego doradztwa zawodowego (np. pracownicy 

zakładów pracy, przedstawiciele zawodów, pracownicy organizacji pozarządowych itd.), 

absolwenci szkół. 

13. Szkoła gromadzi i sukcesywnie poszerza własne zasoby służące realizacji 

doradztwa zawodowego. Są to, m.in.: 

1) Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego; 

2) opracowywany co roku i zatwierdzany przez dyrektora program realizacji 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny; 

3) szkolny doradca zawodowy; 

4) narzędzia diagnostyczne do rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych 

uczniów; 

5) materiały z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego gromadzone w bibliotece: filmy, 

scenariusze, plakaty, broszury, publikacje; 

6) materiały gromadzone w związku z organizacją wydarzeń, takich jak dni kariery, projekty 

edukacyjne, spotkania z przedstawicielami świata zawodów itp. 

7) zasoby internetowe, w tym zasoby ORE; 

8) informacje o losach absolwentów; 

9) programy komputerowe; 

10)  informacje i dane dostępne w zakładce strony internetowej szkoły. 

§ 39. Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi 

oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

1. W celu realizacji podstawowych funkcji i zadań szkoła, dla zapewnienia 

prawidłowego rozwoju uczniów, współpracuje z poradniami psychologiczno - 

pedagogicznymi oraz innymi organizacjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną 

pomoc dzieciom i rodzicom (prawnym opiekunom) w oparciu o obowiązujące w tym zakresie 

przepisy prawa (m.in. GOPS, TPD, policja, sąd), w szczególności: 
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1) zwolnienia uczniów z wadą słuchu z nauki drugiego języka obcego; 

2) orzekania i kierowania do kształcenia specjalnego; 

3) udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki; 

4) rozpoznawania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, 

nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów  

i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej; 

5) diagnozowania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, dostosowania 

wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb 

dziecka; 

6) profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 

7) terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych; 

8) wspomagania wychowawczej funkcji rodziny; 

9) pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia i przyszłego zawodu; 

10) prowadzenia edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.   

2. Działania mediacyjne prowadzą nauczyciele, którzy w toku podejmowanych działań 

zdiagnozowali konieczność udzielenia wsparcia lub inni nauczyciele, do których uczeń i/lub 

rodzic (prawny opiekun) zwrócił się o pomoc.   

3. Czynności mediacyjne, o których mowa w ust. 2, podlegają obowiązkowi 

dokumentowania w formie protokołu oraz ochronie danych w nim zawartych. 

4.  Dokumentację, o której mowa w ust. 3, gromadzi wychowawca klasy, do której 

uczęszcza uczeń oraz pedagog szkolny. 

§ 40. Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie 

nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki. 

1. Rodzice  i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania  

i profilaktyki. 

2.  W szkole organizowane są spotkania rodziców z nauczycielami oraz Dyrekcją 

Szkoły w celu wymiany informacji i dyskusji na tematy wychowawcze. Spotkania „ogólne” 

odbywają się dwa razy w roku, zaś indywidualne konsultacje z rodzicami lub zebrania 

klasowe dwa razy w semestrze oraz w razie potrzeb. 

3. Wychowawcy klas, psycholog, pedagog, logopeda, wychowawcy świetlicy, 

nauczyciele biblioteki, nauczyciele przedmiotów współdziałają z rodzicami w zakresie 

rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów, a także 

wskazują możliwe formy wsparcia oferowane przez szkołę oraz informują o możliwościach 

uzyskania pomocy w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innych instytucjach 

świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom (prawnym 

opiekunom). 
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4. Szkoła organizuje współdziałanie z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, 

opieki i profilaktyki poprzez: 

1) cykliczne spotkania informacyjne z rodzicami w formie zebrań poszczególnych  

oddziałów oraz dni otwarte zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami; 

2) indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami, dyrektorem i pedagogiem szkolnym 

zgodnie z harmonogram indywidualnych konsultacji opracowanym na początku roku 

szkolnego;  

3) kontakty internetowe z wykorzystaniem powszechnie dostępnych komunikatorów; 

4) przekazywanie rodzicom podczas spotkań grupowych i indywidualnych wiedzy na temat 

metod skutecznego uczenia się, psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, wychowania  

i profilaktyki; 

5) tworzenie przyjaznego klimatu do aktywnego angażowania rodziców w sprawy szkoły; 

6) udział rodziców w imprezach organizowanych przez szkołę, w tym wyjazdów na 

wycieczki oraz współorganizowanie różnorodnych imprez i uroczystości; 

7) współudział rodziców w tworzeniu, opiniowaniu i uchwalaniu wybranych  dokumentów 

pracy szkoły; 

8) rozwiązywanie na bieżąco wszelkich nieporozumień i konfliktów mogących niekorzystnie 

wpływać na pracę szkoły lub samopoczucie uczniów, rodziców i nauczycieli. 

5. Formy współdziałania nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) uwzględniają 

prawo rodziców do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych  

w danym oddziale i zespole; 

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

przeprowadzania egzaminów; 

3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji zwrotnej na temat swojego dziecka, 

jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz sposobów 

wyeliminowania braków; 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich 

dzieci; 

5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat 

szkoły; 

6) spotkań z nauczycielami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy 

wychowawcze nie rzadziej niż raz na kwartał; 

7) uczestniczenia w imprezach szkolnych i  uroczystościach, wycieczkach i spotkaniach, 

organizowanych przez nauczycieli dla uczniów, w charakterze opiekunów; 

8) wpływania na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu Dyrektor Szkoły powierzy lub 

powierzył zadania wychowawcy, opiniowania poprzez radę rodziców wewnątrzszkolnego 
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oceniania, statutu szkoły, programu profilaktyczno - wychowawczego, szkolnego zestawu 

programów. 

7. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków do przygotowania się do zajęć szkolnych, zaopatrzenia 

dziecka w niezbędne materiały, pomoce i inne; 

4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą właściwych 

warunków nauki, gdy realizuje obowiązek poza szkołą , zgodnie z odrębnymi przepisami; 

5) interesowania się osiągnięciami swojego dziecka, ewentualnymi niepowodzeniami; 

6) współpracy ze szkołą w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych dziecka, udziału w spotkaniach ogólnych i indywidualnych; 

7) czynnego uczestnictwa w różnych formach pedagogizacji rodziców, prelekcjach,  

warsztatach, pogadankach, konsultacjach;  

8) pomocy w organizacji i przeprowadzaniu imprez klasowych, szkolnych  

i pozaszkolnych; 

9) ścisłej współpracy z wychowawcą klasy w realizacji zadań wynikających z programu 

wychowawczo –profilaktycznego, zadań  z planu pracy wychowawcy klasowego, godzin 

z wychowawcą; 

10) wdrażania dziecka do przestrzegania i zachowywania zasad bezpieczeństwa własnego  

i innych; 

11)  zgłaszania się do szkoły na zaproszenie wychowawcy lub innych nauczycieli;  

w możliwie szybkim czasie; 

12)  wdrażania dziecka do kulturalnego zachowania w szkole i poza nią oraz poszanowania    

mienia szkolnego i prywatnego; 

13) przekazywania rzetelnych informacji o stanie zdrowia, jeśli niewiedza wychowawcy lub 

nauczyciela na ten temat stwarzałaby dla dziecka zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia 

lub życia; 

14) wszechstronnego rozwijania zainteresowań swojego dziecka, dbania o jego zdrowie 

fizyczne i psychiczne; 

15) promowania zdrowego stylu życia. 

8. W przypadku konieczności wyjaśnień w zakresie pracy danego nauczyciela, rodzice 

(prawni opiekunowie) bezpośrednio kontaktują się z zainteresowanym nauczycielem,  

w przypadkach wymagających mediacji, w roli mediatora występuje w pierwszej kolejności 

wychowawca klasy, a w następnie Dyrektor Szkoły. 
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§ 41. Organizacja nauczania języka mniejszości narodowej. 

1. Naukę języka mniejszości lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury  

w szkole organizuje odpowiednio Dyrektor Szkoły, na wniosek złożony przez rodziców 

dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

2. Wniosek składa się w postaci papierowej Dyrektorowi Szkoły w terminie do dnia 20 

września. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, dotyczy całego okresu nauki ucznia w danej 

szkole. 

4. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2, jest równoznaczne z: 

1) w przypadku nauki języka mniejszości lub języka regionalnego – zaliczeniem tych zajęć 

do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia; 

2) w przypadku nauki własnej historii i kultury – zaliczeniem tych zajęć do dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ucznia. 

5. Rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń mogą złożyć oświadczenie  

o rezygnacji z nauki języka mniejszości, nauki języka regionalnego i nauki własnej historii  

i kultury. Oświadczenie składa się Dyrektorowi Szkoły, nie później niż do dnia 29 września 

roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne  

z zaprzestaniem udziału ucznia w nauce języka mniejszości, nauce języka regionalnego  

i nauce własnej historii i kultury. 

6. Nauka języka mniejszości lub języka regionalnego w szkołach może być 

organizowana w formie dodatkowej nauki języka mniejszości lub języka regionalnego. 

7. Wymiar godzin nauki języka mniejszości lub języka regionalnego organizowanej  

w formach, o których mowa w ust, 6 oraz nauki własnej historii i kultury określa załącznik nr 3 

do rozporządzenia. 

8. Wymiar godzin nauki języka mniejszości lub języka regionalnego oraz nauki własnej 

historii i kultury Dyrektor Szkoły określa w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

9. Przed rozpoczęciem nauki języka mniejszości lub języka regionalnego oraz nauki 

własnej historii i kultury Dyrektor Szkoły informuje rodziców, którzy złożyli wniosek, o którym 

mowa w ust. 1, o: 

1) celu prowadzonych zajęć i ich miejscu w tygodniowym rozkładzie zajęć; 

2) informacjach odnotowywanych w dokumentacji przebiegu nauczania, na świadectwach 

szkolnych promocyjnych, świadectwach ukończenia szkoły – w przypadku udziału ucznia 

w zajęciach z języka mniejszości lub języka regionalnego; 
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3) warunkach i sposobie oceniania i klasyfikowania ucznia z zajęć z języka mniejszości 

lub języka regionalnego oraz nauki własnej historii i kultury, a także wpływie oceny  

z zajęć z języka mniejszości lub języka regionalnego na promowanie ucznia do klasy 

programowo wyższej oraz ukończenie szkoły; 

4) uprawnieniach i obowiązkach uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty  

 oraz o wymaganiach egzaminacyjnych. 

10. Nauka języka mniejszości lub języka regionalnego w formach, o których mowa jest 

prowadzona w odrębnych oddziałach, jeżeli na naukę języka mniejszości lub języka 

regionalnego zostanie zgłoszonych w szkole – co najmniej 7 uczniów na poziomie danej 

klasy. 

11. Za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziale, grupie 

międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej, może być mniejsza niż liczba określona  

w ust. 10. 

12. Nauczanie języka mniejszości, języka regionalnego, własnej historii i kultury oraz 

geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, 

odbywa się na podstawie programów nauczania dopuszczonych do użytku w szkole przez 

Dyrektora Szkoły. 

13. Szkoły publiczne podejmują, w razie potrzeby, dodatkowe działania mające na celu 

podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej dzieci i młodzieży pochodzenia 

romskiego oraz wspomagające ich edukację, w szczególności przez prowadzenie zajęć 

wyrównawczych. 

§ 42. Organizacja opieki zdrowotnej nad uczniami. 

1. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana do ukończenia 

przez uczniów 19 roku życia. 

2. Celem profilaktycznej opieki zdrowotnej jest zapewnienie uczniom równego dostępu 

do opieki zdrowotnej w szkole oraz zagwarantowanie dostępu młodzieży do gabinetów 

stomatologicznych. 

3. Opiekę nad uczniami Szkoły Podstawowej w Krzanowicach sprawują odpowiednio: 

1)  higienistka szkolna w poniedziałki w godzinach 8.25 – 16.00 oraz w czwartki w godzinach 

8.00 – 15.35 w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole na I piętrze 

2) lekarz dentysta w gabinecie stomatologicznym w szkole/ w gabinecie stomatologicznym 

poza szkołą w ....................................... / dentobusie; 
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3) higienistka dentystyczna w ramach współpracy z lekarzem dentystą udzielającym 

świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych w zakresie edukacji 

zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej. 

4. Rodzice mają prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń 

stomatologicznych. 

5. Wychowawcy klas na pierwszym zebraniu rodziców informują rodziców lub 

pełnoletnich uczniów o zakresie opieki zdrowotnej oraz prawie do wyrażenia sprzeciwu. 

Sprzeciw składa się w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.  

6. Higienistka szkolna współpracuje z rodzicami albo pełnoletnimi uczniami. 

Współpraca polega na: 

1) przekazywaniu informacji o: 

a) stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym ucznia, 

b) terminach i zakresie udzielania świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

uczniami, 

c) możliwościach i sposobie kontaktowania się z osobami sprawującymi 

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami; 

2)   informowaniu i wspieraniu rodziców lub pełnoletnich uczniów w:  

a) organizacji korzystania ze świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki 

stomatologicznej nad uczniami, w tym profilaktycznych badań lekarskich, badań 

przesiewowych, przeglądów stomatologicznych oraz szczepień ochronnych, 

b) realizacji zaleceń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza dentysty; 

 

3) uczestniczeniu w zebraniach z rodzicami albo zebraniach rady rodziców, w celu 

omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów 

zachowując tajemnicę o stanie zdrowia uczniów. 

8. Higieniestka szkolna współpracuje z dyrektorem szkoły, nauczycielami  

i pedagogiem szkolnym.  

9. Współpraca, o której mowa w ust. 8 polega na podejmowaniu wspólnych działań 

w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych 

oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia uczniów danej szkoły, a także doradzaniu 

dyrektorowi szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów oraz warunków 

sanitarnych w szkole.  
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10. Higienistka szkolna lub opiekun faktyczny, w stanach nagłego zagrożenia 

zdrowotnego mogą być obecni podczas transportu ucznia przez zespół ratownictwa 

medycznego do szpitala oraz w szpitalu, do czasu przybycia rodziców. Decyzję o obecności 

jednej z tych osób podczas transportu podejmuje kierownik zespołu ratownictwa 

medycznego po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. 

11. Osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami, o których mowa w art. 3 ust. 

1–3, są obowiązane do przestrzegania praw pacjenta, o których mowa w ustawie z dnia 

6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1318, z późn. zm. w szczególności zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych 

w związku ze sprawowaniem tej opieki, w tym związanych ze stanem zdrowia uczniów, oraz 

poszanowania intymności i godności uczniów w czasie udzielania im świadczeń 

zdrowotnych.  

12. Sposób opieki zdrowotnej nad uczniami przewlekle chorymi dostosowany do stanu 

jego zdrowia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności 

podczas pobytu ucznia w szkole ustala higienistka, która wspólnie go określa z rodzicami, 

lekarzem i dyrektorem szkoły.  

13. Dopuszcza się możliwość podawania leków lub wykonywanie innych czynności 

podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły wyłącznie za pisemną zgodą 

rodziców. 

14. Dyrektor szkoły, w miarę posiadanych środków oraz za zgodą nauczyciela lub 

pracownika niepedagogicznego, zapewnia możliwość zdobycia wiedzy na temat sposobu 

postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do 

potrzeb zdrowotnych uczniów. 

 

Rozdział 6 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 § 43. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych  

i pracowników obsługi.  

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 

określają odrębne przepisy (w tym Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy). 

3. Obsługę finansową prowadzi główna księgowa. Dla sprawnego zarządzania 

placówką tworzy się stanowisko sekretarza szkoły, dla którego zakres czynności służbowych 

opracowuje Dyrektor Szkoły. 
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4. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor 

Szkoły. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę. 

 § 44. Prawa i obowiązki nauczycieli. 

1. Nauczyciel prowadzi działalność dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz 

jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów. 

2. Nauczyciel ma prawo: 

1) wyboru programu nauczania i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego; 

2) opracowania własnego programu nauczania;l 

3) wystąpić do Dyrektora Szkoły z uzasadnionym wnioskiem o pomoc na zakup 

podręczników uczniom ze środków publicznych, którzy nie spełniają kryterium dochodowego, 

określonego we właściwych przepisach, w przypadku rodzin niewydolnych wychowawczo, 

zaniedbujących obowiązki opiekuńcze, sieroctwa, bezdomności ucznia, choroby w rodzinie. 

Wystąpienie może być dokonane za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, któremu 

przysługuje władza rodzicielska) lub rodziców zastępczych. 

3. Nauczyciele odpowiedzialni są za: 

1) życie i bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów w czasie pobytu ucznia w szkole oraz 

w czasie wycieczek, imprez rozrywkowych organizowanych przez szkołę; 

2) prawidłową organizację procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy 

merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego 

przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu 

maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, 

motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowanie własnych opinii  

i sadów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów; 

3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 

każdego człowieka; 

4) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia; 

5) stan pomocy dydaktycznych oraz powierzony sprzęt szkolny; 

6) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

7) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 
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8) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez ucznia; 

9) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich 

uczniów; 

10) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu  

o rozpoznanie potrzeb uczniów poprzez indywidualne rozmowy, porady, konsultacje  

z rodzicami, ich opiekunami, umożliwienie i pomoc w kontaktowaniu się z psychologiem 

oraz pedagogiem szkolnym, organizowanie pomocy koleżeńskiej w klasie, prowadzenie 

zespołu dydaktyczno-wyrównawczego; 

11) doskonalenie swego warsztatu pracy poprzez udział w konkursach lub innych formach 

dokształcania zawodowego oraz uczestnictwa w ustawicznym kształceniu. 

4. Do obowiązków nauczyciela należy: 

1) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa 

i higieny pracy; 

2) uczestniczenie w szkoleniach BHP organizowanych przez zakład pracy; 

3) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów 

stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów; 

4) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły; 

5) zawiadamianie Dyrektora Szkoły o sytuacjach stanowiących zagrożenie zdrowia lub 

życia uczniów; 

6) systematyczne wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się; 

7) zainstalowanie na komputerach, z których uczniowie mają dostęp do Internetu 

oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić 

zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju psychicznego oraz jego aktualizacja; 

8) przestrzeganie zapisów statutowych; 

9) zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie; 

10) zgłaszanie Dyrektorowi Szkoły drobnych usterek występujących w miejscu prowadzenia 

zajęć; 

11) egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pracowniach o zwiększonym ryzyku 

wypadkowości; 

12) w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używanie tylko sprawnego sprzętu; 

13) kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji; 
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14) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem; 

15) przygotowanie do zajęć dydaktycznych i wychowawczych; 

16) dbanie o poprawność językową uczniów; 

17) umożliwienie uczniom zabierania głosu w każdym przypadku gdy uczeń zgłosi taki 

zamiar; 

18) stosowanie zasad oceniania zgodnie z wewnątrzszkolnym ocenianiem WO; 

19) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych; 

20) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną; 

21) wzbogacanie warsztatu pracy; 

22) aktywne uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej; 

23) stosowanie, w miarę możliwości, nowatorskich metod pracy i programów nauczania; 

24) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej lekcji lub koła zainteresowań, 

opracowanie właściwego rozkładu materiału, terminowe dokonywanie prawidłowych 

wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, kierowanie się w swoich 

działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia; 

25) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę 

międzylekcyjną; 

26) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego 

programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim 

przedstawieniu ich do zaopiniowania przez radę pedagogiczną. 

5. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia, nauczyciel obowiązany 

jest realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio  

z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla 

danego stanowiska; 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych Szkoły; 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem  

i doskonaleniem zawodowym. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych 

odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć: 
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1) bezstronne, rzetelne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności uczniów,   

z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny; 

2) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w przedmiotowym systemie 

oceniania; 

3) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica; 

4) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami 

oceniania. 

7. Nauczyciel jest zobowiązany do doskonalenia umiejętności dydaktycznych  

i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej, aktywnego udziału we wszystkich 

posiedzeniach rady pedagogicznej i udział u w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwa w 

konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez 

różne instytucje w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły. 

§ 45. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego 

zadaniem jest w szczególności: 

1) analiza programów nauczania i podręczników dla danego oddziału; 

2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć; 

3) stymulowanie rozwoju uczniów; 

4) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania; 

5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. 

2. W szkole powołuje się doraźne zespoły nauczycieli, których zadaniem jest wybór 

podręcznika, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na cykl edukacyjny. 

Ustaleń zespoły dokonują w terminie do 15 czerwca danego roku szkolnego. 

3. W skład osobowy zespołów wchodzą: 

1) dla klas I – III, wszyscy nauczyciele uczący w klasach I –III; 

2) pozostałe odrębne zespoły tworzą zatrudnieni w szkole nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów. 

4. Do zadań zespołów należy przygotowanie wspólnie propozycji: 

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

2) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego 

języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach,  

w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych; 
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3) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do zaplanowanych zajęć 

w zakresie niezbędnych do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej  

i językowej. 

5. W szkole działają klasowe zespoły do spraw wychowawczych i pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w skład których wchodzą wszyscy nauczyciele uczący  

w danej klasie. Zadaniem zespołów jest w szczególności: 

1) rozwiązywanie konfliktów występujących między uczniami; 

2) pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych; 

3) poznanie środowiska rodzinnego uczniów; 

4) organizowanie pomocy materialnej dzieciom z ubogich rodzin (m.in. dożywianie, 

zaopatrywanie w przybory szkolne, darmowe podręczniki); 

5) koordynowanie działań w pracy wychowawczej nauczycieli mających na celu 

zapobieganie powstawaniu zachowań agresywnych oraz nałogów wśród uczniów; 

6) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom. 

6. W szkole funkcjonują zespoły przedmiotowe: humanistyczny, matematyczno-

przyrodniczy, językowy i kształcenia zintegrowanego, którymi kierują przewodniczący 

powołani przez Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu przedmiotowego. 

7. Do zadań przewodniczącego zespołu przedmiotowego należy: 

1) organizowanie pracy zespołu; 

2) wyznaczanie terminów spotkań; 

3) przydzielanie konkretnych zadań wynikających z pracy zespołu przedmiotowego; 

4) egzekwowanie wykonania zadań; 

5) podsumowanie pracy zespołu odbywa sie podczas ostatniego w danym roku szkolnym 

zebrania rady pedagogicznej. 

8. Cele i zadania zespołów przedmiotowych obejmują: 

1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie 

decyzji w sprawie wyboru programów nauczania oraz jego modyfikowania w miarę 

potrzeb; 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów na poszczególne 

stopnie oraz sposobu badania wyników nauczania; 
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3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego wynikającego  

z aktualnych potrzeb szkoły oraz doradztwa metodycznego dla początkujących 

nauczycieli oraz stażystów; 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich 

wyposażenia; 

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych 

i eksperymentalnych programów nauczania; 

6) dokonywanie analizy wyników sprawdzianu w celu opracowania wniosków i ich realizacji. 

9. Dyrektor Szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do 

realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów  

i pracowników szkoły. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące 

pracownikami tej szkoły.  

§ 46. 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających ucznia, procesu jego uczenia się oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołów uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

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

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

tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie (oddziale) uzgadniając z nimi 

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, także wobec tych, 

którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie 

uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami oraz niepowodzeniami); 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu: 

a) poznania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 
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b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w działaniach 

wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich 

działaniach, Włączenie ich w sprawy życia klasy i szkoły. 

5) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc – logopedą szkolnym 

oraz pedagogiem szkolnym w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych 

oraz zainteresowań szczególnych uzdolnień uczniów (zorganizowanie formy udzielania 

pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie udzielania pomocy 

psychologicznej i pedagogicznej). 

3. Formy spełniania zadań wychowawcy: 

1) wycieczki krajoznawczo-turystyczne; 

2) okolicznościowe imprezy klasowe; 

3) udział w ważniejszych wydarzeniach społeczno-kulturalnych szkoły, gminy i regionu; 

4) organizuje spotkania z rodzicami uczniów swojej klasy, z rodzicami uczniów 

sprawiających trudności dydaktyczne lub wychowawcze kontaktuje się częściej, 

w zależności od potrzeb; 

5) ustala projekt oceny z zachowania swoich wychowanków; 

6) wnioskuje o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych 

wychowanków do dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, służby zdrowia i innych; 

7) prawidłowo i terminowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia ( dziennik, 

arkusze ocen, świadectwa szkolne, dziennik pomocy psychologiczno - pedagogicznej). 

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej ze strony 

właściwych placówek i instytucji oświatowych oraz naukowych. 

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

wychowawca opiekował się danym oddziałem podczas pierwszego etapu edukacyjnego 

(klasy I-III), następnie w klasach IV-VIII. 

6. Początkujący nauczyciel wychowawca korzysta w szkole z następujących form 

pomocy: 

1) z instruktażu Dyrektora Szkoły; 

2) szkoleniowych posiedzeń rady pedagogicznej szkoły; 

3) koleżeńskich lekcji otwartych; 

4) opieki nauczyciela wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły. 
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7. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej. 

8. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno -  

wychowawczej (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne, dziennik pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej). 

§ 47. Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego. 

1. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny. 

2. Pedagog organizuje pomoc pedagogiczną dla uczniów szkoły. 

3. Do zakresu działania pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

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

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia 

mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;  

2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo  w życiu szkoły; 

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne                       

i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej; 

5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów; 

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

7) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–

pedagogicznej; 

8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

10) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo -profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców                                      

i wychowawców; 
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11) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się  

w trudnej sytuacji życiowej; 

12) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad  

w zakresie wychowania; 

13) wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, 

rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń 

wewnętrznych  WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych; 

14) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami  

i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia; 

15) pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo-profilaktycznego; 

16) nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, poradni 

psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji; 

17) przewodniczenie Zespołowi powołanego do opracowania Indywidualnych Programów 

edukacyjno – terapeutycznych; 

18) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy 

zatwierdzany przez Dyrektora Szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej szkoły. 

5. Pod koniec każdego semestru roku szkolnego pedagog składa sprawozdanie ze 

swej pracy. 

6. Pedagog prowadzi w szkole systematyczne diagnozowanie w celu wykrycia 

występowania zachowań agresywnych i ulegania nałogom, które umożliwia przeciwdziałanie 

zaistniałym zjawiskom oraz podjęcie działań zaradczych. 

7. Pedagog szkolny w uzasadnionych przypadkach ma prawo w porozumieniu  

z Dyrektorem Szkoły występować z wnioskami do sądu rodzinnego, reprezentowania Szkoły 

przed sądem jak również współpracy z kuratorem sądowym. 

§ 48. Zadania logopedy szkolnego. 

1. W szkole zatrudniony jest logopeda szkolny. 

2. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

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

ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 

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

i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 
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3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier  

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu 

przedszkola, szkoły i placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 49. 1. W szkole może być zatrudniony asystent nauczyciela w klasach I-III lub 

asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela lub  

wychowawcy świetlicy.  Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela 

lub wychowawcy świetlicy. 

§ 50. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami 

samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy 

zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu 

obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika. 

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy  

w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 

2) reagowanie na zagrożenia wynikające z zachowań uczniów i informowanie o nich 

Dyrektora i nauczycieli; 

3) przestrzeganie statutu szkoły i innych obowiązujących w szkole aktów prawnych, w tym 

regulaminów i zarządzeń Dyrektora; 

4) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 

5) 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; 



Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Krzanowicach 

 

 72 

6) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

7) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, 

podwładnymi oraz współpracownikami; 

8) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 

9) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

10) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego; 

11) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu 

działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy; 

12) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora Szkoły, 

oświadczenia o stanie majątkowym; 

13) zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy ujęte są w Regulaminie Pracy  

w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Krzanowicach. 

§ 51. 1. W szkole tworzy się następujące stanowiska urzędnicze i pomocnicze 

(administracyjne): 

1) główny księgowy; 

2) referent do spraw ekonomiczno – admnistracyjnych; 

3) sekretarz. 

2. W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi: 

1) woźny; 

2) palacz; 

3) starszy konserwator; 

4) sprzątaczka; 

5) kucharz. 

3. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, można tworzyć inne stanowiska, 

zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych. 

4. Stanowiska, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 ustala się na dany rok szkolny  

w arkuszu organizacyjnym. 

 § 52. 1. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia. 
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2. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają 

nauczyciele zgodnie z opracowanym planem dyżurów wychowawczych. 

3. Nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na 

korytarzach, w sanitariatach, na klatkach schodowych, w szatni przed salą gimnastyczną, na 

stołówce szkolnej  lub innych wyznaczonych miejscach. 

4. Dyżur wychowawczy rozpoczyna się co najmniej np. 15 minut przed zajęciami 

dydaktycznymi, równo z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy się równo  

z dzwonkiem kończącym przerwę. 

5. Za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada 

nauczyciel rozpoczynający daną lekcję. 

6. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły 

odpowiadają: 

1) kierownik wycieczki i opiekunowie grupy; 

2) na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej udającej się poza teren 

szkoły, lecz w obrębie miejscowości, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, 

co najmniej jeden opiekun na 30 uczniów; 

3) na wycieczce udającej się poza teren szkoły z korzystaniem z publicznych środków 

lokomocji w obrębie tej samej miejscowości, jeden opiekun na 15 uczniów; 

4) na wycieczce turystyki kwalifikowanej jeden opiekun na 10 uczniów, a kierownik 

wycieczki musi posiadać odpowiednie uprawnienia. 

7. Wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września 

przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły, 

zasadami bezpieczeństwa na ich terenie, przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny 

pracy umysłowej. 

8. Opiekę nad uczniami i pomoc z powodu trudnych warunków rodzinnych lub 

losowych organizuje pedagog w porozumieniu z wychowawcami klas. 

9. Stałą lub doraźną pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji 

materialnej organizuje pedagog w porozumieniu z wychowawcą klasy 

 

Rozdział 7 

Ocenianie wewnątrzszkolne 

 

§ 53. 1. Wewnątrzszkolnemu ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
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2) zachowanie ucznia. 

2.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 

ocenienia wewnątrzszkolnego. 

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych  w indywidualnym programie edukacyjno – 

terapeutycznym; 

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

orzeczenia; 

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

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

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

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1, 2, 3, który jest objęty 

pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i  postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  

w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 

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

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, jego zachowaniu oraz  

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce przez przekazywanie uczniowi informacji co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszej pracy, do postępów w nauce i zachowaniu; 

5) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

zachowaniu, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
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6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i  dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań 

wobec uczniów; 

2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i formach przyjętych  

w szkole oraz zaliczanie niektórych dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających; 

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalenie kryteriów oceny zachowania; 

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji 

o postępach i trudnościach ucznia w nauce; 

7. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (na pierwszym zebraniu 

klasowym i  zajęciach wychowawczych) informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej     

zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

8. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów na początkowych 

lekcjach oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu klasowym 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 ocenie klasyfikacyjnej  

z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

9. Wymienione w ust. 6 informacje dostępne są u nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów oraz u  Dyrektora Szkoły. 

10. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub 

niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne, 

o których mowa w ust. 6, pkt. 3, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności uniemożliwiające sprostanie 

tym wymaganiom. 
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1) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania na podstawie tego orzeczenia może nastąpić dostosowanie 

wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia.  

11. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zajęć 

wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informatycznej na podstawie opinii  

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez 

lekarza oraz na czas określony w tej opinii. 

1) Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia 

z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka 

obcego do końca danego etapu edukacyjnego; 

2) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia 

ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka 

obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia; 

3) w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”; 

4) Dyrektor Szkoły na pisemny wniosek rodziców może w porozumieniu z wychowawcą  

i  nauczycielami języków obcych zwolnić ucznia, który ma specyficzne trudności w nauce 

języków obcych lub posiada opinię albo orzeczenie poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, z  nauki drugiego języka obcego obowiązkowego. 

12. Językami obcymi obowiązkowymi w szkole są: język angielski i język niemiecki. 

13. Uczeń zwolniony z zajęć, o których mowa w ust.12, może być nieobecny w szkole, 

jeśli są to pierwsze lub ostatnie zajęcia w planie zajęć szkolnych ucznia. Warunkiem jest 

wyrażenie na to pisemnej zgody rodziców. Jeżeli natomiast lekcje takie odbywają się  

w środku zajęć szkolnych, uczeń zwolniony z uczestnictwa w nich pozostaje pod opieką 

szkoły tj. pod opieką nauczyciela WF-u, wychowawcy świetlicy, pedagoga szkolnego lub 

nauczyciela bibliotekarza. Dyrektor Szkoły ma obowiązek poinformować rodziców, iż nie jest 

w stanie zabezpieczyć innych zastępczych zajęć zwolnionym uczniom, w czasie gdy 

rówieśnicy z klasy biorą udział w lekcjach języka obcego, informatyki, wychowania 

fizycznego, w przypadku gdy w/w nauczyciele prowadzą zajęcia dydaktyczne zgodnie ze 

swoim planem lub w ramach zastępstw. 

14. Rodzic ma możliwość pisemnego odwołania się w ciągu 7 dni od decyzji Dyrektora   

o zwolnieniu ucznia z odpowiednich zajęć. 
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15. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.12 uniemożliwia 

ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć 

przekroczyło 50% planowanych zajęć w danym okresie, uczeń nie podlega klasyfikacji z tych 

zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, 

informatyki lub drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

16. W szkolnym planie nauczania dla uczniów kl. V i VIII Szkoły Podstawowej 

organizowane są dodatkowe zajęcia z „wychowania do życia w rodzinie”. Z zajęć tych nie 

wystawia się ocen cząstkowych, a oceny klasyfikacyjne wystawia się w formie zapisu 

„uczęszczał”. Nauczyciel prowadzący te zajęcia określa warunki ich zaliczania. W zajęciach 

tych uczniowie uczestniczą na podstawie pisemnej deklaracji rodziców. Zajęć tych nie 

wpisujemy na świadectwie szkolnym. 

17. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, 

do średniej ocen wlicza się także roczne (semestralne) oceny uzyskane z tych zajęć. 

18. Dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi wprowadzonymi do szkolnego planu 

nauczania są: 

a) język niemiecki obcy (w klasach VI w roku szkolnym 2019/2020); 

b) język niemiecki jako język mniejszości narodowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

19. Uczęszczanie uczniów na dodatkowe zajęcia edukacyjne, ujęte w planie nauczania 

dla oddziału, jest obowiązkowe. Ocenianie uczniów z tych zajęć odbywa się na ogólnych 

zasadach przyjętych w  wewnątrzszkolnym ocenianiu. 

20. Roczną ocenę klasyfikacyjną z dodatkowych zajęć wpisuje się w przeznaczonym 

do tego odpowiednim miejscu w arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym. 

21. W przypadku niesklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w  dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

 

§ 54.  Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie. 

1. Ocenianie bieżące dostarcza informacji o rozwoju ucznia, jego aktywności  

i osiągnięciach w zakresie danego przedmiotu w ciągu całego semestru. 

2. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe 

postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą. 

3. Oceny są jawne, zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

Sprawdzone i  ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji. 

Nauczyciel udostępnia je do wglądu rodzicom, na ich prośbę, w czasie wywiadówek lub  

w czasie konsultacji indywidualnych. 
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4. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz 

wkładanego wysiłku nauczyciel może stosować ocenianie opisowe z zachowaniem zasad 

oceniania kształtującego. Każda forma sprawdzania osiągnięć ucznia kwitowana jest 

recenzją oraz komentarzem ustnym lub na piśmie, zawierającym obowiązkowo cztery 

elementy: 

1) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia; 

2) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby 

uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności; 

3) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę; 

4) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej. 

5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel ustalający 

ocenę powinien ją uzasadnić podając kryteria danej oceny. 

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki brany jest 

pod uwagę wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału 

ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na 

rzecz kultury fizycznej. 

7. W przypadku, gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane  

w formie do wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel 

prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo-lekcyjnej, śródroczną i roczną 

ocenę klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący te 

zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego 

zajęcia wychowania fizycznego w formie do wyboru przez ucznia. 

8. Bieżące ocenianie w I etapie kształcenia jest ocenianiem opisowym i polega na 

stosowaniu pochwał wyrażonych gestem, mimiką, słownym lub pisemnym komentarzem 

nauczyciela. 

9. W klasach IV - VIII Szkoły Podstawowej w ocenianiu bieżącym i  śródrocznym 

klasyfikowaniu przyjęto następującą skalę: 

stopień celujący 6 cel 

stopień bardzo dobry plus +5 +bdb 

stopień bardzo dobry 5 bdb 

stopień bardzo dobry minus -5 -bdb 

stopień dobry plus +4 +db 

stopień dobry 4 db 

stopień dobry minus -4 -db 

stopień dostateczny plus +3 +dst 
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stopień dostateczny 3 dst 

stopień dostateczny minus -3 -dst 

stopień dopuszczający plus +2 +dop 

stopień dopuszczający 2 dop 

stopień dopuszczający minus -2 -dop 

stopień niedostateczny plus +1 +ndst 

stopień niedostateczny 1 ndst 

 

10. Wprowadzenie plusów i minusów rozszerza skalę ocen, ma motywować ucznia do 

uzyskiwania lepszej oceny. 

11. Uczeń, który osiągnął przynajmniej o 50% więcej spośród stawianych wymagań na 

pełną ocenę w  sześciostopniowej skali oceniania otrzymuje przy tej ocenie plus. 

12. Jeśli uczeń opanował wiadomości przekraczające przynajmniej o 75% więcej niż 

określają kryteria osiągania ocen w sześciostopniowej skali to otrzymuje minus przy ocenie 

wyższej. 

13. Przyjęte kryteria znajdują odbicie przy obliczaniu średniej ocen ucznia w klasyfikacji 

śródrocznej (za I semestr), np.+4 = 4,50; -5 = 4,75. 

14. Obliczając średnią semestralną ocen ucznia przyjmujemy następujące wartości 

liczbowe za poszczególne stopnie: 

cel +bdb Bdb -bdb +db db -db +dst Ds

t 

-dst +do

p 

do

p 

-dop +ndst nds

t 

6.0 5.5 5 4.75 4.5 4.0 3.75 3.5 3.

0 

2.75 2.5 2.0 1.75 1.5 1.0 

 

15. Obliczając średnią ocen całej klasy bierzemy pod uwagę oceny z tabeli na stronie 

123 w dzienniku lekcyjnym. 

16. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy w formie cyfrowej. 

Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen  

 i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie  

w pełnym brzmieniu. 

17. W pracach pisemnych, w których obowiązuje punktowy system oceniania, 

przyjmuje się następujące kryteria procentowe: 

1) 96% - 100% - celujący 6; 

2) 85% - 95% - bardzo dobry 5; 

3) 70% - 84% - dobry 4; 

4) 50% - 69% - dostateczny 3; 
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5) 30% - 49% - dopuszczający 2; 

6) 0% - 29% - niedostateczny 1. 

18. Do oceny wyrażonej stopniem dodajemy plus (+) lub minus (-) przy górnej lub 

dolnej granicy procentowej punktów. Przy czym dopuszcza się użycie znaku (+/-) przy 

stopniach 5, 4, 3, 2, znaku (-) przy ocenie 6 i znaku (+) przy ocenie 1. 

19. Ocenę bieżącą uczeń otrzymuje za: odpowiedzi ustne, aktywność na lekcji, za 

przygotowanie się do zajęć, odrobienie zadania domowego, pisemne prace klasowe, 

sprawdziany i kartkówki, za prowadzony systematycznie zeszyt ćwiczeń i zeszyt 

przedmiotowy, za wygłaszanie na pamięć utworów literackich, wykonanie dodatkowych prac, 

udział w konkursach przedmiotowych, twórcze rozwiązywanie problemów, pracę projektową. 

Każdą ocenę bieżącą można poprawić w terminie 2 tygodni. Warunki poprawienia oceny 

ustala nauczyciel. 

20. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Pierwszy okres kończy się w zależności od 

terminu ferii zimowych dla województwa śląskiego nie wcześniej niż 10 stycznia i nie później 

niż 31 stycznia. 

21. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć (określonych w szkolnym planie nauczania) i zachowania 

ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w ust. 9, oraz oceny 

zachowania wg skali § 52. ust. 27. 

22. Ocenę śródroczną za wyjątkiem klas I – III Szkoły Podstawowej wystawia się na 

podstawie ocen bieżących uzyskanych przez ucznia w czasie trwania I semestru roku 

szkolnego (od 1 września do ostatniego tygodnia przed rozpoczęciem ferii zimowych). Po 

wystawieniu ocen śródrocznych nauczyciele mogą stawiać oceny bieżące na II okres. 

23. Dla klas I – III śródroczna ocena klasyfikacyjna polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w czasie trwania I okresu. 

Ocena jest opisowa. 

24. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  

w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego 

oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem 

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

25. Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oceny 

bieżące oraz śródroczne są ocenami opisowymi. Klasyfikacja polega na okresowym 

podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych  

w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno – 

terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie przepisów w sprawie warunków 
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organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz 

niedostosowanej społecznie. 

26. Ocenę śródroczną i roczną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne. 

27. Oceny osiągnięć ucznia z poszczególnych zajęć edukacyjnych dokonuje nauczyciel 

prowadzący te zajęcia (stały przydział czynności). W szczególności zobowiązany jest on do 

wystawienia ocen klasyfikacyjnych; oceny cząstkowe może wystawiać również nauczyciel 

okresowo zastępujący nieobecnego nauczyciela. 

28. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne określa obowiązujące zasady 

poprawiania ocen cząstkowych. 

29. Kryteria osiągania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych w sześciostopniowej skali 

oceniania prezentują się następująco: 

1) Ocena celujący (6) - otrzymuje ją uczeń, który w wysokim stopniu posiadł wiedzę  

i umiejętności przewidziane programem nauczania, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów wynikających 

z programu nauczania, proponuje przy tym rozwiązania nietypowe; osiąga sukcesy  

w konkursach i olimpiadach; 

2) Ocena bardzo dobry (5) - otrzymuje ją uczeń, który opanował pełen zakres wiedzy  

i umiejętności określonych programem nauczania danego przedmiotu; sprawnie korzysta 

ze wszystkich dostępnych i wskazanych mu przez nauczyciela źródeł informacji; 

sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje praktyczne  

i teoretyczne problemy ujęte w programie nauczania; potrafi zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; wykazuje się 

aktywną postawą podczas lekcji; 

3) Ocena dobry (4) - otrzymuje ją uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności  

w stopniu pozwalającym na zrozumienie większości relacji między elementami danego 

przedmiotu nauczania; potrafi korzystać ze wszystkich  poznanych w czasie lekcji źródeł 

informacji w stopniu zadowalającym; poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie 

rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne, natomiast zadania o większym stopniu 

trudności wykonuje pod kierunkiem nauczyciela; jest aktywny w czasie lekcji w stopniu 

zadowalającym; 

4) Ocena dostateczny (3) - otrzymuje ją uczeń, który opanował podstawowe treści 

programowe w  zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się danego 

przedmiotu; rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy 

pomocy nauczyciela; w czasie lekcji wykazuje się sporadyczną aktywnością. 
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5) Ocena dopuszczający (2) - otrzymuje ją uczeń, który w ograniczonym zakresie 

opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki w edukacji nie przekreślają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w trakcie 

dalszej nauki; rozwiązuje przy pomocy nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu 

trudności. 

6) Ocena niedostateczny (1) - otrzymuje ją uczeń, który nie opanował podstaw 

programowych danego przedmiotu, a braki w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze 

zdobywanie wiedzy, nie jest w stanie przy pomocy nauczyciela rozwiązywać zadania  

o minimalnym stopniu trudności. 

30. Termin i sposób informowania ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych)  

o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, śródrocznych i rocznych z danego 

przedmiotu określa się następująco: 

1) na siedem dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (na 

piśmie) o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej przez wpisanie jej długopisem 

w rubrykę dziennika poprzedzającą kolumnę przeznaczoną do wystawienia oceny 

klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej; 

2) w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej nauczyciel przedmiotu informuje 

ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) co najmniej na 14 dni przed 

planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej; 

3) nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń otrzymał ocenę niedostateczną w klasyfikacji 

śródrocznej lub rocznej, ustala z nim i jego rodzicami zakres materiału wymagany do 

uzyskania oceny pozytywnej (zaliczenia I semestru lub zdania egzaminu 

poprawkowego). 

31. Sposób poprawiania przewidywanych ocen klasyfikacyjnych: 

1) oceny przewidywane mogą być poprawione tylko pisemnie; 

2) uczeń przygotowuje się do poprawienia oceny przewidywanej z wyznaczonego przez 

nauczyciela zakresu materiału. 

32. Osiągnięcia edukacyjne uczniów sprawdza się podczas odpowiedzi ustnych, 

kartkówek, sprawdzianów i zadań klasowych oraz zajęć praktycznych. W ciągu semestru 

przeprowadza się najczęściej 2 – 3 zadania klasowe lub 2 – 3 sprawdziany. 

33. Za kartkówkę uznaje się, trwającą nie dłużej niż 15 minut, pisemną wypowiedź 

ucznia obejmującą wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich tematów realizowanych na 

maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana. Sprawdzian to pisemna 

praca obejmująca określony zakres materiału. Praca klasowa obejmuje duże partie 

materiału. Oceny wystawione na ich podstawie mają znaczący wpływ na ocenę okresową. 
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34. Każdy sprawdzian powinien być zapowiedziany uczniom z tygodniowym 

wyprzedzeniem i  poprzedzony lekcją powtórzeniową. Termin winien być odnotowany  

w dzienniku lekcyjnym. Uczniowi, który był nieobecny na sprawdzianie wpisuje się do 

dziennika „nb”. Zachowuje się zasadę trzech sprawdzianów w ciągu tygodnia przy czym nie 

więcej niż jeden dziennie.  

35. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne podejmuje decyzję, czy i na jakich 

warunkach udostępnia uczniom sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne do domu. 

36. Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu 2 tygodni 

od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. 

37. Zmiana terminu pracy klasowej z ważnego powodu (np. choroba nauczyciela) może 

nastąpić z  zachowaniem ust. 35. 

38. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja 

dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom 

prawnym). 

39. Okres przechowywania dokumentacji związanej z ocenianiem określają odrębne 

przepisy. W  przypadkach nimi nie uregulowanych (np. dotyczące pisemnych prac 

kontrolnych, zeszytów zachowania), okres ten nie może być krótszy niż do końca roku 

szkolnego (31 sierpnia). Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne podejmuje 

decyzję, które rodzaje dokumentacji podlegają przechowaniu i na jakich zasadach. 

40. W przypadku nie przystąpienia do pisemnego sprawdzianu wiadomości z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności w szkole, uczeń ma prawo i obowiązek przystąpienia do 

analogicznego sprawdzianu z tej samej partii materiału lub zaliczenia jej w inny sposób, po 

zakończeniu okresu przewidzianego na uzupełnienie braków (w ciągu najbliższych dwóch 

tygodni). 

41. Ilość ocen cząstkowych z każdego przedmiotu w ciągu semestru musi wynosić 

minimum trzy. 

42. Każda nota musi być zapisana w osobnej kratce dziennika. Wyjątek stanowią tzw. 

oceny poprawione, których zapis prowadzić należy w następującej formie, np. 13. 

43. Uczeń, który nie przygotował się do lekcji, a zgłosił to nauczycielowi przed jej 

rozpoczęciem, otrzymuje w dzienniku znaczek „np”. 

44. W ciągu semestru uczeń ma prawo dwa razy zgłosić swoje nieprzygotowanie się do 

lekcji (przed rozpoczęciem zajęć) bez konsekwencji otrzymania oceny niedostatecznej. 

Prawo to nie obejmuje dni, na które są zapowiedziane sprawdziany i kartkówki. 

45. Wprowadza się formę zapisu „bz” do dziennika (w odpowiednio oznaczoną 

rubrykę), co symbolizuje brak zadania lub zeszytu. 

46. Jeżeli zajęcia z jakiegoś przedmiotu odbywają się tylko raz w tygodniu na jednej 

godzinie, uczeń ma prawo zgłosić na nich swoje nieprzygotowanie tylko raz w semestrze. 
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47. W celu zwiększenia aktywności uczniów dopuszcza się możliwość stosowania 

przez nauczycieli plusów i minusów według kryteriów ustalonych na poszczególnych 

przedmiotach. 

48. Uczeń otrzymuje plus z aktywności na lekcjach kiedy: 

1) wykonuje dodatkowe zadania w domu związane z tematem lekcji i prezentuje je przed 

klasą. Jeżeli wkład samodzielnej pracy jest bardzo duży uczeń otrzymuje ocenę  

z aktywności; 

2) bardzo aktywnie uczestniczy w toku lekcji; 

3) jest zaangażowany podczas ewaluacji lekcji; 

4) za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą z aktywności. 

49. Uczeń otrzymuje minus z aktywności na zajęciach edukacyjnych jeżeli: 

1) nie uczestniczy w lekcji i nie potrafi odtworzyć nawet krótkich jej fragmentów; 

2) za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z aktywności podczas lekcji. 

50. Przyjmuje się jeden dzień w miesiącu dniem bez pytań, klasówek i sprawdzianów 

według ściśle określonego przez samorządy uczniowskie harmonogramu. 

51. Jeżeli w klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła w miarę możliwości organizuje zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze będące szansą 

uzupełnienia braków. 

52. O postępach ucznia w nauce rodzice (prawni opiekunowie) informowani są dwa 

razy w semestrze na zebraniach z wychowawcą lub na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) 

w każdym innym terminie pod niżej podanymi warunkami: 

1) ustalenie terminu rozmowy z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą musi odbyć się 

telefonicznie lub na piśmie; 

2) konsultacje nie mogą zakłócać dydaktycznej pracy nauczyciela lub jego obowiązków 

podczas przerw. 

 

§ 55. Ocenianie zachowania. 

1. 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. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą, nie ustala się oceny 

zachowania. 

3. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia ma na celu: 

1) wspieranie rozwoju psychicznego, kształtowanie jego dojrzałości, samodzielności  

i  odpowiedzialności za siebie i innych oraz umiejętności współdziałania w grupie; 
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2) dostarczanie rodzicom informacji na temat zachowania się ucznia, pomoc rodzicom 

(prawnym opiekunom) w ich pracy wychowawczej; 

3) wspieranie realizacji celów i zadań wynikających ze szkolnego programu nauczania. 

4. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania obejmuje: 

1) informowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o kryteriach oceniania 

zachowania i podstawowych wymaganiach wychowawczych przez wychowawcę klasy na 

początku każdego roku szkolnego (lekcja wychowawcza, zebranie z rodzicami); 

2) bieżące obserwowanie uczniów, gromadzenie informacji o zachowaniu się uczniów  

i  systematyczne przekazywanie ich rodzicom (prawnym opiekunom) – telefonicznie, na 

piśmie, w zeszytach przedmiotowych; 

3) formułowanie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

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

1) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych ucznia; 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób; 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

6. Ocenę zachowania śródroczną ustala się według tej samej skali, co ocenę 

zachowania roczną. 

7. Dla I etapu edukacyjnego ocena zachowania jest oceną opisową. 

8. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem  ust.9. 

9. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu 

ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uchwałę o niepromowaniu ucznia do 

wyższej klasy lub ukończenia szkoły przez ucznia, który otrzymał co najmniej dwa razy 

ocenę naganną z zachowania podejmuje się w  przypadkach, gdy wystąpiło przynajmniej 

jedno udowodnione zachowanie: 

1) szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków oraz brak poprawy mimo wcześniej 

zastosowanych kar porządkowych; 

2) opuszczenie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć w liczbie przekraczającej 50% 

godzin przeznaczonych na te zajęcia; 

3) systematyczne naruszanie nietykalności fizycznej i psychicznej uczniów, nauczycieli  

i  pracowników szkoły; 
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4) zachowania obsceniczne, czyny nieobyczajne; 

5) świadome naruszanie godności, mające charakter znęcania się; 

6) popełnienie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego; 

7) wulgarne odnoszenie się do członków społeczności szkolnej, używanie słów wulgarnych 

i  obraźliwych. 

10. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu 

opinii: nauczycieli, uczniów danej klasy, ocenianego ucznia, pedagoga szkolnego. 

11. Uczeń wyraża swoją opinię dotyczącą swojego zachowania wypełniając 

kwestionariusz osobowy przedstawiony przez wychowawcę klasy; 

12. Nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni szkoły zaobserwowane zachowania 

uczniów odnotowują w dziennikach lub klasowych zeszytach uwag oraz w specjalnie 

opracowanej przez wychowawców ankiecie.  

13. Procedura wystawiania oceny zachowania jest dokumentowana przez wychowawcę 

klasy i  przedstawiana na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej. 

14. Wychowawca przedkłada radzie pedagogicznej, na posiedzeniu klasyfikacyjnym, 

uzasadnienie oceny nagannej na piśmie. 

15. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłaszać zastrzeżenia do ustalonej oceny od dnia 

ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć 

dydaktycznych. 

16. Dyrektor Szkoły wraz z wychowawcą klasy przeprowadza analizę zasadności 

ustalonej oceny zachowania w oparciu o argumentacje wychowawcy i obowiązującą 

dokumentację. 

17. Dyrektor Szkoły może (nie musi) powołać zespól nauczycieli uczących daną klasę, 

do której uczęszczał uczeń poszerzony o udział pedagoga, uczniów samorządu klasowego 

(najmniej 3), celem dodatkowej analizy proponowanej przez wychowawcę oceny 

zachowania. Dyrektor Szkoły jest przewodniczącym tego zespołu. Argumenty nauczycieli 

oraz uczniów mogą (nie muszą) przekonać wychowawcę o zmianie proponowanej oceny.  

18. Dyrektor powiadamia w formie pisemnej ucznia lub jego rodziców w terminie 2 dni 

od dnia wpłynięcia podania o rozstrzygnięciu w sprawie. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne. 

19. Z przeprowadzonej analizy sporządza się protokół, który zawiera: 

1) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny; 

2) termin spotkania zespołu; 

3) ostateczną ocenę zachowania; 

4) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu. 

Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół znajduje się w dokumentacji szkoły. 
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20. Uczeń lub jego rodzice mogą w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa. 

21. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

22. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako 

przewodniczący; 

2) wychowawca klasy; 

3) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie; 

4) pedagog szkolny; 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

6) przedstawiciel rady rodziców. 

23. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wyniki głosowania; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną z zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

24. W przypadku przewidywanej nagannej oceny z zachowania informację taką 

przekazujemy na 30 dni przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej. Jeżeli 

obniżenie oceny z zachowania nastąpiło wskutek zdarzeń mających miejsce na mniej niż 

miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej zawiadomienie może 

nastąpić w późniejszym terminie. 

25. Ocenienie zachowania: 

1) wyraża opinię o stopniu przestrzegania norm określonych w ust.  27; 

2) aktywizuje uczniów w procesie wychowania; 

3) motywuje potrzebę własnego doskonalenia swojej postawy. 

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

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 

dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

lub orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 
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27. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania, począwszy od klasy IV 

Szkoły Podstawowej ustala się wg następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

28. Na prośbę ucznia, którego zachowanie na terenie szkoły i po za nią nie budzi 

żadnych zastrzeżeń (brak uwag w zeszycie klasowym, brak informacji o złym zachowaniu  

w środowisku, nie zastosowano żadnych kar w ciągu całego roku szkolnego) wychowawca 

może umożliwić mu uzyskanie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania poprzez dostarczenie dodatkowych bardzo istotnych informacji nie 

uwzględnionych w wypełnionym przez siebie kwestionariuszu osobowym oraz powierzenie 

mu dodatkowych zadań. Zakres dodatkowych czynności do wykonania ustala wychowawca. 

29. Śródroczne i roczne oceny zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

30. Szczegółowe kryteria ocen klasyfikacyjnych zachowania począwszy od klasy IV 

Szkoły Podstawowej. 

OCENA KRYTERIA  
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1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 
   - wypełnia obowiązki szkolne, 
   - raczej wywiązuje się z powierzonych mu zadań, 
   - ilość godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 15h. 
2. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: 
   - wie czym jest mienie szkolne i poza szkolne, stara się o nie dbać. 
3. Dbanie o honor i tradycje szkoły: 
   - uczestniczy w uroczystościach zawiązanych z tradycją szkoły, 
4. Dbanie o piękno mowy ojczystej: 
   - przestrzega zasad poprawnej wymowy zgodnie z normą i etyką 
języka, 
   - nie stosuje wulgaryzmów. 
5. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 
   - swoją postawą nie wpływa negatywnie na zachowanie innych, 
   - szanuje nietykalność fizyczną i psychiczną innych. 
6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 
   - stara się właściwie zachowywać, 
   - nie wpływają na niego skargi spoza szkoły, 
   - nie ma rażących uwag z zachowania. 
7. Okazywanie szacunku innym osobom: 
   - okazuje szacunek kolegom, nauczycielom i innym pracownikom 
szkoły, 
   - jego kultura osobista nie budzi większych zastrzeżeń. 
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1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 
   - bierze aktywny udział w lekcjach, 
   - osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, 
   - nie opuszcza zajęć bez usprawiedliwienia. 
2. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej. 
   - uczestniczy w pracach społeczno użytecznych na rzecz klasy, 
   - szanuje wspólne mienie. 
3. Dbanie o honor i tradycje szkoły: 
   - godnie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych, 
   - zna patrona szkoły. 
4. Dbanie o piękno mowy ojczystej: 
   - poprawnie posługuje się mową ojczystą, 
   - nie stosuje wulgaryzmów. 
5. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 
   - przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole. 
6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 
   - jest koleżeński, taktowny, uczciwy, prawdomówny. 
7. Okazywanie szacunku innym osobom. 
   - okazuje szacunek dla pracy swojej i innych. 

 1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 
   - systematycznie i solidnie przygotowuje się do zajęć, 
   - aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, 
   - chętnie podejmuje dodatkowe obowiązki związane z przygotowaniem się do 
lekcji, 
   - przystępuje do różnego rodzaju konkursów na szczeblu szkolnym. 
2. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: 
   - podejmuje się prac społeczno – użytecznych na rzecz szkoły, 
   - pełni funkcje w klasie. 
3. Dbanie o honor i tradycje szkoły: 
   - godnie reprezentuje szkołę, 
   - utożsamia się ze szkołą i jej tradycją. 
4. Dbanie o piękno mowy ojczystej: 
   - wyróżnia się wysoką kulturą słowa. 
5. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 
   - właściwie reaguje na zagrożenie i przejawy zła. 
6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 
   - wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, 
   - swoją postawą wyróżnia się na tle klasy. 
7. Okazywanie szacunku innym osobom: 
   - zawsze i wszędzie stosuje formy grzecznościowe wobec kolegów, wszystkich 
pracowników szkoły i dorosłych. 

 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 
   - swoją postawą uczniowską oddziałuje pozytywnie na innych uczniów. 
2. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: 
   - bezinteresownie pomaga kolegom w nauce, 
   - jest opiekuńczy wobec młodszych, 
   - pełni funkcje w szkole. 
3. Dbanie o honor i tradycje szkoły: 
   - podejmuje się prac społeczno – użytecznych na rzecz środowiska lokalnego np. 
zaangażowanie w festyn, kiermasz szkolny, 
   - reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych. 
4. Dbanie o piękno mowy ojczystej: 
   - prezentuje wysoki poziom kultury słowa, 
   - stanowi wzór do naśladowania, 
   - zwraca uwagę na piękno mowy ojczystej wśród rówieśników. 
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5. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 
   - reaguje na przejawy agresji i przemocy fizycznej. 
6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 
   - jego kultura osobista może być wzorem dla kolegów. 
7. Okazywanie szacunku innym osobom: 
   - z szacunkiem odnosi się do osób dorosłych i kolegów. 

OCENA KRYTERIA 
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1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 
   - nie wypełnia obowiązków szkolnych, 
   - ma powyżej 15h nieusprawiedliwionych, 
   - często spóźnia się na lekcje, 
   - notorycznie przeszkadza uczniom lub nauczycielowi w czasie prowadzenia 
lekcji, 
2. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: 
   - nie dba o mienie szkolne i poza szkolne. 
3. Dbanie o honor i tradycje szkoły: 
   - nie dba i są mu obojętne tradycje i honor szkoły. 
4. Dbanie o piękno mowy ojczystej. 
   - używa wulgaryzmów, 
5. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 
   - opuszcza teren szkoły w czasie zajęć lekcyjnych lub przerw międzylekcyjnych, 
   - nie przestrzega zasad bezpieczeństwa przez co naraża na niebezpieczeństwo 
siebie i innych 
6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 
   - zaczepia słownie lub fizycznie innych, 
   - otrzymuje nagany od dyrektora, wychowawcy lub innych nauczycieli, 
   - często otrzymuje nagany od uczniów pełniących dyżur, 
   - na ucznia docierają skargi spoza szkoły, 
   - jest negatywnym przywódcą grupy rówieśników 
7. Okazywanie szacunku innym osobom: 
   - ubliża kolegom, 
   - ignoruje nauczycieli, bądź arogancko się do nich odnosi 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 
   - bardzo często wagaruje i zachęca innych do wspólnego wagarowania, 
   - nie wywiązuje się z podpisanego kontraktu z wychowawcą. 
2. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej. 
   - celowo niszczy mienie społeczne lub własność innych osób. 
3. Dbanie o honor i tradycje szkoły: 
   - lekceważy tradycje i honor szkoły. 
4. Dbanie o piękno mowy ojczystej: 
   - jest wulgarny w swoim słownictwie i zachowaniu. 
5. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 
   - złośliwie i z premedytacją nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, zagraża sobie i innym, 
   - ma kontakty z negatywnymi grupami nieformalnymi. 
6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 
   - dopuszcza się kradzieży, 
   - pije alkohol, pali papierosy, 
   - używa środków odurzających, 
   - popada w konflikt z prawem, 
   - na ucznia docierają skargi z terenu szkoły oraz środowiska lokalnego. 
7. Okazywanie szacunku innym osobom: 
   - wyłudza pieniądze lub inne przedmioty, 
   - znęca się nad słabszymi i stosuje przemoc, 
   - ma demoralizujący wpływ na innych, 
   - znieważa pracowników szkoły. 
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§ 56. Egzamin klasyfikacyjny. 

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

edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji. 

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

4. Na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna 

może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, 

gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej 

nieobecności ucznia (konieczność podjęcia pracy, pilnowania rodzeństwa lub innego członka 

rodziny, pobicie przez rodzica, wstyd z braku odzieży itp.) lub przyczynę braku 

usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody rady pedagogicznej uczeń nie jest 

promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

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

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą; 

3) który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic 

programowych. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany jest dla ucznia spełniającego obowiązek 

szkolny poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, 

muzyki i wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Uczniowi temu nie ustala się również oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

8. Na dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej, 

wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) o tym, że uczeń będzie 

niesklasyfikowany oraz podaje powód takiej decyzji. 

9. Uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się do Dyrektora z prośbą 

o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego. Podanie takie należy złożyć co najmniej 

tydzień przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami). 
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11. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego, nie otrzymuje promocji i powtarza 

klasę. 

12. Uzyskana roczna ocena niedostateczna w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego  

z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

13. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 

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

artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

14. Egzamin klasyfikacyjny, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4 przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

15. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą 

albo przechodzącego z innej szkoły przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora 

Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 

poza szkołą. Przeprowadza się go w formie pisemnej i ustnej. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest ten 

egzamin. 

16. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust.15, uzgadnia z uczniem oraz jego 

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

egzamin w ciągu jednego dnia. 

17. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje indywidualny tok nauki 

przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:  

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący; 

2) nauczyciel prowadzący  takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

18. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, dla ucznia, który 

kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu 

obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego 

nowożytnego, Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

19. W pozostałych przypadkach egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja 

powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły – przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 
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3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji; 

4) wychowawca klasy. 

20. Zestaw zadań egzaminacyjnych proponuje egzaminator, a zatwierdza 

przewodniczący komisji w  porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań musi 

odpowiadać kryterium stopnia, o  który ubiega się uczeń (np. chce „bardzo dobry”). 

21. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 

obserwatorów – rodzice ucznia. 

22. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń za zgodą Dyrektora może 

przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w czasie trwania roku szkolnego. Wyniki egzaminu 

zatwierdza rada pedagogiczna. 

23. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który 

zawiera: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin; 

3) termin egzaminu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną oceną klasyfikacyjną. 

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i  zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

24. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

25. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  

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

przez Dyrektora Szkoły. 

§ 57. Klasyfikowanie roczne. 

1. Klasyfikowanie roczne począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych 

wg skali określonej w ust.4 oraz oceny zachowania według skali określonej w ust. 5. 

2. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Ocenę klasyfikacyjną zachowania – 

wychowawca klasy. 
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3. Termin ustalenia ocen klasyfikacyjnych wyznacza się na tydzień przed 

posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

4. Oceny klasyfikacyjne roczne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV Szkoły 

Podstawowej ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący 6; 

2) stopień bardzo dobry 5; 

3) stopień dobry 4; 

4) stopień dostateczny 3; 

5) stopień dopuszczający 2; 

6) stopień niedostateczny 1. 

5. Roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania począwszy od klasy IV Szkoły 

Podstawowej ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

6. Klasyfikacja roczna w klasach I -III Szkoły Podstawowej to ocena opisowa. 

Uwzględnia ona poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności z zakresu 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu 

edukacyjnego oraz ma wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane  

z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania w danym roku szkolnym oraz 

ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. Oceny te są ocenami opisowymi. 

7. Opisową ocenę roczną i ocenę zachowania sporządza się komputerowo. Wydruk 

podpisany przez wychowawcę dołącza się do dziennika lekcyjnego, co jest równoważne  

z wpisaniem do dziennika lekcyjnego. 

8. Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni 

nauczyciele są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)  

o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych (rodziców na piśmie,  

a w dzienniku długopisem w rubryce poprzedzającej kolumnę przeznaczoną do wystawiania 

ostatecznej oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej – jako jedna ocenę). 

9. O ocenie niedostatecznej i nagannej zachowania rodzice (prawni opiekunowie) 

zostają powiadomieni na 14 dni przed planowaną konferencją klasyfikacyjną, w formie 
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pisemnej. O pozostałych ocenach nauczyciele informują uczniów (i ich rodziców na piśmie)  

w terminie 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

10. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna dla 

uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

11. Na prośbę ucznia, którego stosunek do obowiązków szkolnych jest szczególnie 

wyróżniający (systematyczne przygotowanie się do lekcji, brak nawet dopuszczonych 

regulaminem wewnętrznym nieprzygotowań, przynoszenie zeszytów i niezbędnych pomocy, 

właściwa praca na lekcjach i  zaangażowanie w proces dydaktyczny), nauczyciel może 

umożliwić mu poprawienie rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych poprzez dodatkowe sprawdzenie wiadomości w ciągu ostatniego 

tygodnia przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Zakres wiadomości do 

dodatkowego sprawdzenia ustala nauczyciel. 

12. Przy ustalaniu oceny końcowo rocznej z wychowania fizycznego, techniki, muzyki  

i plastyki brany jest pod uwagę wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się  

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć i możliwe jest podniesienie oceny  

o dwa stopnie wyżej. 

13. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole oraz 

laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

najwyższą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata uzyskał po uzyskaniu 

rocznej oceny klasyfikacyjnej, otrzymuje z tych zajęć najwyższą końcową ocenę 

klasyfikacyjną. 

14. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli 

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

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. Nie później jednak niż w ciągu 2 dni od zakończenia zajęć 

dydaktycznych. 

15. Tryb odwołania się od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania szczegółowo 

opisano w paragrafie „Ocenianie zachowania”. 

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

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości  

i  umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  

z danych zajęć edukacyjnych. 

17. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 
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2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których ocena została podważona, może być 

zwolniony z udziału w pracy tej komisji. 

18. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Nie może być on 

jednak dłuższy niż 3 dni od daty uchylenia uchwały Rady Pedagogicznej przez Kuratora. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania  nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny  

i jest oceną ostateczną. 

20. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin sprawdzianu; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) zadania i pytania sprawdzające; 

5) wynik sprawdzianu. 

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

odpowiedziach. 

21. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, może 

przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły  

w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

§ 58. Egzamin sprawdzający. 

1. Uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez 

nauczyciela ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna jest jego zdaniem lub zdaniem jego 

rodziców (prawnych opiekunów) zaniżona. 

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

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny, Dyrektor 

Szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikującej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  

z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

3. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał 

więcej niż jedną roczną ocenę niedostateczną z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 

planie nauczania. 
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4. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego 

rodziców (prawnych opiekunów), zgłoszoną do Dyrektora Szkoły nie później niż w terminie 

do 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

5. Termin przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego ustala Dyrektor Szkoły. 

6. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w ciągu dwóch dni od podjęcia przez 

Dyrektora Szkoły, decyzji o jego przeprowadzeniu. Powinno to jednak mieć miejsce przed 

podsumowującym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

7. Do egzaminu sprawdzającego stosuje się wszystkie przepisy proceduralne 

odnoszące się do egzaminu poprawkowego, z tym, że pytania i zadania przygotowuje się na 

poziomie wskazanym przez wnioskodawcę oceny. Do osiągnięcia pozytywnego wyniku 

trzeba wypełnić przynajmniej 85% wskazanych zadań. 

8. Negatywny wynik egzaminu oznacza pozostawienie wystawionej przez nauczyciela 

oceny. 

9. W przypadku osiągnięcia przez ucznia pozytywnego wyniku, Dyrektor Szkoły 

zwraca się do nauczyciela o zmianę oceny i wystawienie stopnia zgodnego z wynikiem 

egzaminu. 

10. Wyniki postępowania odwoławczego przedstawia się radzie pedagogicznej w celu 

zatwierdzenia i  ewentualnego wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie śródrocznego 

klasyfikowania lub promocji uczniów i ukończenia szkoły. 

11. Ust. 1 – 10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  

 z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. 

§ 59. Egzamin poprawkowy. 

1. Każdy uczeń, począwszy od klasy IV, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał 

ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej może zdawać 

egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 

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

artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego 

przedmiotu. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.  

W skład komisji wchodzą: 
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1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły 

najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien 

odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w rozdziale II według pełnej skali 

ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosował wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami  

w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać ustalenia zawarte w  orzeczeniu  

o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału  

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

W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje 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. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

odpowiedziach ucznia oraz informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

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

przez Dyrektora Szkoły. Nie później niż do końca września. 

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

12. Procedura zdawania egzaminu poprawkowego z drugiego przedmiotu jest 

identyczna z tą jaka obowiązuje przy przeprowadzaniu egzaminu poprawkowego z jednych 

zajęć edukacyjnych. 

13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna Szkoły 

Podstawowej może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do 

klasy programowo wyższej jeżeli nie zdał on egzaminu poprawkowego z jednych 
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obowiązkowych zajęć edukacyjnych  lub z zajęć języka mniejszości narodowej pod 

warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania 

realizowanym w klasie programowo wyższej. 

14. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie do 5 dni od 

dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu 

poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny. 

15. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna uzyskana w wyniku 

egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, Dyrektor Szkoły 

powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,  

w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

16. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, 

informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

17. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami. Nie może on być jednak 

dłuższy niż 3 dni od dnia wpłynięcia pisemnego zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły. 

18. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo inny nauczyciel z kierownicze stanowisko – jako przewodniczący; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne. 

19. Nauczyciel prowadzący zajęcia, który wystawił zastrzeżoną ocenę może być 

zwolniony z udziału w  pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. Wtedy Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 

20. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, który 

zawiera: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) uzyskaną ocenę. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o jego ustnych 

odpowiedziach i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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21. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. 

§ 60.  Promowanie. 

1. Uczeń klas I – III Szkoły Podstawowej otrzymuje w każdym roku promocję do klasy 

programowo wyższej. 

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i po uzyskaniu zgody 

wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I-II Szkoły Podstawowej do klasy programowo 

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

opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie 

nauczania dwóch klas. 

3. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia  

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić  

o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III Szkoły Podstawowej, na wniosek wychowawcy 

klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu 

opinii wychowawcy klasy. 

4. Począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć  

z języka mniejszości narodowej otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne  

z zastrzeżeniem ust. 6, 7 i 8. 

5. Uczeń, który nie spełnia warunków określonych w ust. 4, nie otrzymuje promocji  

i powtarza klasę. 

6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia począwszy od klasy IV Szkoły 

Podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego 

promować ucznia do klasy programowo wyższej, jeżeli nie zdał on egzaminu poprawkowego 

z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodne ze 

szkolnym planem nauczania realizowanym w klasie programowo wyższej. 

7. Uczeń kończy Szkołę Podstawową jeżeli na zakończenie klasy programowo 

najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz z zajęć 

języka mniejszości narodowej wyższe od oceny niedostatecznej i ponadto przystąpił do 

sprawdzianu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki. 

8. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność może mieć przedłużony okres nauki: 

1) jeden rok – na I etapie edukacyjnym; 

2) o dwa lata  - na II etapie edukacyjnym. 
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9. Decyzję  o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu: 

1) opinii zespołu pomocy psycholgiczno – pedagogicznej; 

2) zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego podejmuje się: na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca 

roku szkolnego w klasie III, na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku 

szkolnego w klasie VIII. 

§ 61. Egzamin ósmoklasisty. 

1. W ostatniej klasie Szkoły przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. 

2.  Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza  

w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania. 

3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

4. W latach szkolnych 2018/2019 – 2020/2021 egzamin ósmoklasisty obejmuje 

następujące przedmioty obowiązkowe: język polski, matematykę, język obcy nowożytny. 

5. Począwszy od roku szkolnego 2021/2022 egzamin ósmoklasisty obejmuje 

następujące przedmioty obowiązkowe: język polski, matematykę, język obcy nowożytny oraz 

jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub 

historia.  

6. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach:  

1) pierwszego dnia – z języka polskiego;  

2) drugiego dnia – z matematyki;  

3) trzeciego dnia – z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru, o którym mowa 

w ust 5. 

7. Egzamin ósmoklasisty trwa: 

1) z języka polskiego – 120 minut;  

2) z matematyki – 100 minut;  

3) z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru, o którym mowa w ust. 5 – po 90 

minut. 

8. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty nie wlicza się czasu przeznaczonego na 

sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 

9. Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, 

którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

10. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 7 może być 
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zwolniony przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do 

egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora.  

11. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza komunikat  

w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub 

przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, a także turniejów lub olimpiad tematycznych 

związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających do zwolnienia  

z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.  

12. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej przez ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania w wykazie olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych  

z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem oraz laureat konkursu przedmiotowego  

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami 

ustawie Prawo oświatowe, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych 

egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.  

13. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 8, następuje na podstawie zaświadczenia 

stwierdzającego uzyskanie przez ucznia Szkoły tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. 

Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. 

14. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 8, jest równoznaczne z uzyskaniem  

z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.  

15. W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w ust. 

10, z innego języka obcego nowożytnego lub innego przedmiotu do wyboru, niż ten, który 

został zadeklarowany, Dyrektor, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, 

złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu ósmoklasisty, informuje 

okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego 

uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do 

wyboru. 

16. Rodzice ucznia składają Dyrektorowi Szkoły, nie później niż do dnia 30 września 

roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemną deklarację: 

1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty;  

2) wskazującą przedmiot do wyboru, o którym mowa w ust. 5, z zastrzeż. ust. 4. 

17.  Rodzice ucznia mogą złożyć Dyrektorowi Szkoły, nie później niż na 3 miesiące 

przed terminem egzaminu ósmoklasisty, pisemną informację o:  

1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;  

2) zmianie przedmiotu do wyboru, o którym mowa w ust. 5, wskazanego w deklaracji  

z zastrzeżeniem ust. 4. 

18. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym nie 

przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo przerwał 
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egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów przystępuje do egzaminu  

z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest uczniem.  

19. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie 

dodatkowym, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek 

Dyrektora, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty  

z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami 

ucznia.  

20.  Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali 

centylowej.  

21. Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują: wynik z języka polskiego, wynik  

z matematyki, wynik z języka obcego nowożytnego, wynik z przedmiotu do wyboru,  

o którym mowa w ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 4.  

22. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie Szkoły.  

23. Dyrektor przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie  

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję 

egzaminacyjną. 

24. Uczeń lub jego rodzice, mogą, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia 

egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do 

Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu zostały 

naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.  

25. W przypadku niewykonania przez nauczyciela lub Radę Pedagogiczną zadań  

i kompetencji w zakresie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, te zadania i kompetencje 

wykonuje Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel. 

26. W przypadku gdy Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie 

wykonuje zadań i kompetencji w zakresie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, te 

zadania i kompetencje wykonuje nauczyciel wyznaczony przez Organ Prowadzący szkołę. 

 
 § 62. Warunki i sposoby przekazywania rodzicom informacji. 

1.  Wychowawca klasy corocznie na godzinach wychowawczych (uczniom) oraz na 

zebraniach z rodzicami (rodzicom / prawnym opiekunom) przedstawiają zasady niniejszego 

regulaminu. 

2. Tekst regulaminu jest stale dostępny dla rodziców i uczniów w sekretariacie oraz  

u wychowawców. 

3. Rodzice, którzy: 

1) nie uczestniczą w większości zebrań z rodzicami lub konsultacji;  
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2) nie kontaktują się z wychowawcą klasy i nauczycielami prowadzącymi zajęcia 

edukacyjne, sprawiające uczniowi poważniejsze trudności; 

3) w szczególności nie kontrolują systematycznie zeszytów; 

4) nie stawiają się na wezwania Dyrektora Szkoły bądź wychowawcy klasy, nie mogą  

w żadnym wypadku powoływać się na brak informacji o postępach w nauce dziecka oraz 

o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych lub rocznych oraz 

brak znajomości kryteriów oceniania zachowania i wymagań edukacyjnych do uzyskania 

ocen klasyfikacyjnych. 

4. Wszystkie informacje o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz jego 

zachowaniu przekazywane są rodzicom poprzez: 

1) indywidualne wykazy ocen bieżących i śródrocznych sporządzone w formie pisemnej; 

2) wpisywanie ocen cząstkowych i przewidywanych śródrocznych i końcowych oraz uwag  

o zachowaniu do zeszytu przedmiotowego; 

3) indywidualne konsultacje z rodzicami (w terminie wcześniej uzgodnionym  

z nauczycielem); 

4) rozmowy telefoniczne; 

5) pisemne powiadomienia za potwierdzeniem odbioru. 

5. W przypadku, gdy rodzice (prawni opiekunowie) nie kontaktują się z wychowawcą 

klasy lub nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne (przynajmniej raz w semestrze), 

wychowawca klasy zgłasza ten fakt  pedagogowi szkolnemu,  ten przekazuje sprawę do  

Dyrektora Szkoły, a w dalszej kolejności do sądu rodzinnego. 

 

§ 63. Świadectwa szkolne i inne druki szkolne. 

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, 

uczeń zależnie od wyniku klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 

potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory 

świadectw określają odrębne przepisy. 

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który otrzymał promocję do 

klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 

potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem. 

3. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia 

szkoły. 

4. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim  

i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wpisuje się na 

świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano 

klasyfikacji na poziomie niższej oceny. 
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5. Uczeń szkoły, który przystąpił do sprawdzianu ósmoklasisty otrzymuje 

zaświadczenie. 

6. Szkoła na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu 

nauczania. 

7. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne 

przepisy. Ważność legitymacji szklonej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez 

umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 

8. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne i legitymacje szkolne dla dzieci 

niepełnosprawnych są drukami ścisłego zarachowania. 

9. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia 

szkoły i aneksów do tych świadectw oraz zaświadczeń. 

10. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia 

dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu 

nauczania prowadzonej przez szkołę. 

11. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia uczeń lub 

absolwent może wystąpić odpowiednio do Dyrektora Szkoły, komisji okręgowej z pisemnym 

wnioskiem o wydanie duplikatu. 

12. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie 

opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy 

wskazany przez Dyrektora Szkoły. 

13. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości 

równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi 

się  na rachunek bankowy wskazany przez Dyrektora Szkoły. 

14. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 

15. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły,  

w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się: 

1) uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem –  

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty 

albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty 

działające na terenie szkół; 

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub 

środowiska szkolnego. 
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Rozdział 8 

Prawa i obowiązki uczniów 

 § 64. 1. Uczeń ma prawo do: 

1) Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole i placówce zapewniających ochronę, 

poszanowanie jego godności, bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami 

dyskryminacji oraz przemocy fizycznej lub psychicznej; 

2) Ochrony przed uzależnieniami, demoralizacja, szkodliwymi treściami oraz innymi 

przejawami patologii społecznej; 

3) Korzystania w szkole z zorganizowanego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opieki, z uwzględnieniem jego wieku  

i rozwoju psychofizycznego; 

4) Odpowiedniej do jego sytuacji i możliwości szkoły pomocy w przypadku trudności 

życiowych, materialnych, szkolnych; 

5) Rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz uzyskania pomocy w planowaniu swojego 

rozwoju; 

6) Informacji o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć; 

7) Obiektywnej jawnej i umotywowanej oceny zachowania i za postępy w nauce; 

8) Odpoczynku w terminach określonych w przepisach w sprawie organizacji roku 

szkolnego, a także podczas przerw między zajęciami; 

9) Udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę; 

10) Działania w samorządzie uczniowskim oraz kandydowania do jego organów, a także 

kandydowania do przedstawicielstwa uczniów w radzie szkoły; 

11) Ubiegania się o udział w reprezentacji szkoły w imprezach artystycznych i sportowych 

oraz w innych formach współzawodnictwa uczniów; 

12) Wiedzy o swoich obowiązkach oraz środkach, jakie mogą być stosowane  

w przypadku ich naruszenia; 

13) Wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach ochrony tych praw; 

14) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

15) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania; 

16) Opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa; 
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17) Swobody w wyrażaniu myśli i przekonań; 

18) Sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów; 

19) Powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości; 

20) Rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

21) Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii 

(na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych); 

22) Uczestniczenia w imprezach sportowych, zajęciach rozrywkowych, wycieczkach; 

23) Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce; 

24) Korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków 

dydaktycznych, księgozbioru biblioteki; 

25) Korzystania z opieki zdrowotnej, terapii logopedycznej,  poradnictwa terapii 

pedagogicznej oraz psychologicznej; 

26) Udziału w organizowanych dla niego imprezach kulturalnych, sportowych 

i rozrywkowych na terenie szkoły; 

27) Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

w organizacjach działających na terenie szkoły. 

 § 65. 1. Uczeń ma obowiązek: 

1) Uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć 

w zajęciach lekcyjnych; 

2) Właściwie zachowywać się podczas zajęć edukacyjnych; 

3) Regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się; 

4) Usprawiedliwiać każdą nieobecność na zajęciach obowiązkowych; 

5) Brać czynny udział w życiu szkoły, pracując w organizacjach uczniowskich uczestnicząc 

w zajęciach pozalekcyjnych; 

6) Godnie reprezentować szkołę; 

7) Starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania; 

8) Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, innych uczniów 

oraz ich rodziców 

9) Dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią; 

10) Dbać o dobre imię szkoły, uczniów, nauczycieli i rodziców oraz swoje własne; 
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11) Chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny w trakcie zajęć, a także 

przed ich rozpoczęciem w czasie przerw; 

12) Nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków odurzających; 

13) Nie wnosić do szkoły alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających 

oraz wyrobów tytoniowych; 

14) Nie wnosić na teren szkoły i nie używać wyrobów pirotechnicznych, noży, narzędzi  

z ukrytym ostrzem oraz innych narzędzi zagrażających zdrowiu i życiu; 

15) Dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne; 

16) Zdobywać wiedzę i przygotowywać się do zajęć edukacyjnych; 

17) Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych oraz właściwie 

zachowywać się w ich trakcie; 

18) Przestrzegać zasad kultury osobistej i współżycia społecznego oraz właściwie 

zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych 

uczniów; 

19) Szanować prawa, wolność i godność osobistą oraz poglądy i przekonania innych ludzi; 

20) Niestosować agresji fizycznej i słownej oraz żadnej formy przemocy wobec innych; 

21) Przeciwstawiać się w miarę swoich możliwości przejawom wandalizmu i wulgarności; 

22) Dbać o wspólne dobro, ład i porządek  w szkole lub placówce; 

23) Przestrzegać zasady ubierania sie uczniów na terenie szkoły. Zabrania się tatuaży, 

piercingów, rażących: makijaży, koloryzacji włosów i paznokci, naklejania tipsów. (kwestie 

sporne w tej sprawie rozstrzyga Dyrektor); 

24) Podporządkowywać się zarządzeniom Dyrektora Szkoły w sprawie korzystania  

z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły; 

25) Niepodejmować działań zagrażających zdrowiu i życiu własnemu oraz innych osób; 

26) Troszczyć się o własne zdrowie i higienę; 

27) Nieść w miarę swoich możliwości pomoc potrzebującym; 

28) Przestrzegać zasad statutu szkoły lub placówki; 

29) Troszczyć się o dobre imię Ojczyzny, dbać  o dobre imię i tradycje szkoły; 

30) Uczeń ma obowiązek szkolny nie dłuższy niz do 18 roku życia.  
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§ 66. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia. 

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do złożenia skargi w terminie 3 dni od 

naruszenia praw ucznia w drodze ustnej do: 

1) wychowawcy; 

2) pedagoga/psychologa; 

3) Dyrektora Szkoły. 

2. W drodze pisemnej do: 

1) Dyrektora; 

2) rady pedagogicznej; 

3) w ciągu 14 dni uczeń lub jego rodzic otrzymuje odpowiedź pisemną od Dyrektora Szkoły. 

 § 67. 1. Uczeń może być nagradzany za: 

1) wysokie wyniki w nauce; 

2) osiągnięcia sportowe lub artystyczne; 

3) wzorowe zachowanie; 

4) odwagę godną naśladowania; 

5) przeciwstawianie się złu; 

6) udzielanie pomocy innym osobom; 

7) zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego; 

8) sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków; 

9) inne osiągnięcia lub działania zasługujące na uznanie społeczności szkolnej lub lokalnej. 

2. Uczeń może być nagradzany w formie: 

1) ustnej pochwały lub wyróżniania udzielonych w obecności społeczności szkolnej; 

2) pisemnej, w szczególności listem gratulacyjnym, dyplomem uznania; 

3) nagrody książkowej, pomocami edukacyjnymi, wyjazdem edukacyjnym. 

3. Nagrody mogą być przyznawane przez: 

1) nauczyciela; 

2) Dyrektora; 

3) opiekunów organizacji szkolnych i zajęć pozalekcyjnych. 
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4. Jeżeli rodzic ma zastrzeżenia do przyznanej nagrody, to w terminie 3 dni od jej 

otrzymania sklada do dyrektora szkoły wniosek, podanie, wraz z uzasadnieniem. 

5. Dyrektor powoluje zespół, który przyznawał nagrodę, poszerzony o wychowawcę: 

1) w celu wyjaśnienia zastrzeżeń; 

2) zespół na piśmie odnosi się do zastrzeżeń; 

3) Dyrektor w ciągu 7 lub 14 dni przekazuje na piśmie odpowiedź rodzicom lub 

pełnoletniemu uczniowi. 

§ 68.1. Uczeń może być karany: 

1) Ustnym upomnieniem wychowawcy; 

2) Pisemnym upomnieniem wychowawcy (zapis w dzienniku lub zeszycie uwag); 

3) Ustnym upomnieniem Dyrektora w gabinecie dyrektorskim; 

4) Upomnieniem /naganą Dyrektora w obecności społeczności szkolnej; 

5) Naganą Dyrektora na piśmie; 

6) Odebraniem biletu miesięcznego za niewłaściwe zachowanie się w autobusie; 

7) Odebraniem telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego za 

nieprzestrzeganie zarządzeń Dyrektora Szkoły; 

8) Zawieszeniem praw do udziału w reprezentacji szkoły na zewnątrz; 

9) Zawieszeniem praw do udziału w wycieczkach, imprezach lub w uroczystościach 

szkolnych; 

10) Wnioskiem do kuratora o przeniesienie do innej szkoły; 

11) Przeniesieniem ucznia do innej klasy za zgodą rodziców.  

 2. Kary może nakładać: 

1) nauczyciel lub Dyrektor, pkt 1 i 2; 

2) Dyrektor Szkoły (pkt. 3-11) z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela, rady 

pedagogicznej, rady rodziców lub samorządu uczniowskiego. 

3. Podczas nakładania kary należy brać pod uwagę: 

1) rodzaj popełnionego przewinienia; 

2) skutki społeczne przewinienia; 

3) dotychczasowe zachowanie ucznia; 
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4) intencje ucznia; 

5) wiek ucznia; 

6) poziom rozwoju psychofizycznego ucznia. 

4. Naruszenie obowiązków określonych w statucie. 

Uczeń, który naruszył obowiązki ucznia określone w statucie, niezależnie od nałożonej kary, 

może być zobowiązany przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej do: 

1) naprawienia wyrządzonej szkody; 

2) przeproszenia osoby pokrzywdzonej; 

3) wykonania określonej pracy społecznie użytecznej na rzecz klasy, grupy wychowawczej 

szkoły lub społeczności lokalnej. 

5. Wykonanie kary – zawieszenie: 

1) wniosek do kuratora o przeniesienie do innej szkoły; 

2) może zostać zawieszone przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej na 

czas nie dłuższy niż 3 miesiące (ewentualnie inny czas). 

6. Odwołanie się od kar: 

1) kara nałożona przez nauczyciela – do Dyrektora; 

2) nałożona przez Dyrektora Szkoły (kary pkt 1-8) przysługuje wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy do Dyrektora Szkoły; 

3) odwołanie, o którym mowa w pkt 1 oraz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,  

o którym mowa w pkt. 2, składa się  w formie pisemnej bezpośrednio do rozpatrującego 

odwołanie w terminie 7 dni od dnia powiadomienia odpowiednio ucznia lub rodzica 

ucznia o nałożonej karze; 

4) rozstrzygnięcie osoby właściwej do rozpatrzenia odwołania lub wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy jest ostateczne i nie przysługuje na nie skarga do sądu 

administracyjnego; 

5) tryb odwołania od kary skreślenia z listy uczniów regulują przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego i znajduje się w treści decyzji administracyjnej 

potwierdzającej zastosowanie kary. 

7. Tryb odwołania od kary statutowej. 

Od upomnienia/nagany wychowawcy zapisanej uczniowi, upomniany lub jego rodzic może 

odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia tego 

upomnienia/nagany. 
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1) Dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w ciągu 3 dni od wpłynięcia odwołania; 

2) Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły; 

3) Decyzja Dyrektora w tej kwestii jest ostateczna. 

8. Od nagany Dyrektora wręczonej uczniowi na piśmie upomniany lub jego rodzic 

może odwołać się do rady pedagogicznej szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia 

uczniowi  nagany. 

9. Rada pedagogiczna wyraża opinię w tej sprawie w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia 

odwołania. 

10. Kryteria przyznawania wyróżnień: 

1) Pochwała przez Dyrektora Szkoły wobec społeczności szkolnej, z jednoczesnym 

wystosowaniem listu gratulacyjnego udzielana jest uczniom klas IV – VIII, którzy 

osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

2) Pozostałe formy wyróżnień mogą być przyznawane uczniom za: 

a) uzyskanie przodujących miejsc I – III w konkursach organizowanych co najmniej na 

szczeblu szkoły; 

b) uzyskanie innych osiągnięć uznanych przez Samorząd Uczniowski i Radę 

Pedagogiczną Szkoły; 

c) bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu; 

d) osiągnięcia w nauce, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych; 

e) aktywną pracę w organizacjach młodzieżowych lub Samorządzie Uczniowskim; 

f) szczególne osiągnięcia poza szkołą; 

g) prace społeczne na rzecz szkoły. 

 11. Tryb przyznawania nagród i wyróżnień: 

1) Nazwiska uczniów do wyróżnień typuje wychowawca klasy w porozumieniu  

z samorządem klasowym. 

2) Dopuszcza się możliwość typowania uczniów do wyróżnień przez Samorząd Uczniowski 

bądź innych organizacji działających w szkole. 

3) Wyróżnienia powinny być zaakceptowane przez Radę Pedagogiczną Szkoły. 

4) Uczeń klasy IV – VIII, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał  

z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne z  
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5) wyróżnieniem. 

6) Średnia ocen jest średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

§ 69. Obowiązki ucznia z uwzględnieniem postanowień zawartych w statucie: 

1. Uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, 

przybywać na nie punktualnie, pomimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do 

przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia. 

2. Uczeń zobowiązany jest systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać 

prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu. 

3. W czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie 

rozmawiać z innymi uczniami w czasie zajęć, zabierać głos, gdy zostanie do tego 

upoważniony przez nauczyciela- nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu  

w czasie zajęć w każdym przypadku, gdy uczeń zgłosi taki zamiar. 

4. Uczeń zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych – 

usprawiedliwienie winien przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia z wychowawcą: 

1) usprawiedliwienie nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego 

oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dzieci na zajęciach – oświadczenie może 

być podpisane przez jednego lub obojga rodziców; 

2) dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także 

zaświadczenie lekarskie. 

5. Uczeń zobowiązany jest do noszenia czystego, dostosowanego do pory roku  

i sytuacji ubioru oraz noszenia galowego stroju szkolnego na wskazane uroczystości 

szkolne; 

6. Na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne do innej osoby – 

zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów. 
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Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 70. 1. Szkoła Podstawowa używa sztandaru Zespołu Szkół w Krzanowicach. 

2. Opis Sztandaru: 

 Sztandar naszej szkoły stanowi płat tkaniny  w kształcie kwadratu,   

o wymiarach 100 x 100 cm,  obszyty taśmą ze  złotymi frędzlami. Toczone drzewce  

o wysokości 2 m i 30 cm zakończone jest metalową głowicą w formie orła.  

 Strona główna sztandaru – awers,  jest koloru szafirowego. W centralnej części 

znajduje się logo szkoły: biało-czerwony kontur Polski z granatową tarczą szkolną  

z białymi literami ZS i czerwoną tarczą z herbem Krzanowic, które widnieją nad otwartą 

białą księgą. Powyżej tych symboli znajduje się napis: ZESPÓŁ SZKÓŁ  

W KRZANOWICACH, a poniżej: SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM. Napisy są  

w kolorze złotym.  

 Otwarta księga, atrybut edukacji szkolnej, symbolizuje wiedzę i mądrość. Biało–

czerwony kontur Polski wyraża przywiązanie do państwa, herb Krzanowic stanowi 

łączność ze środowiskiem lokalnym, a tarcza szkolna uosabia naszą szkołę. 

 Rewers sztandaru jest koloru czerwonego. W środkowej jego części znajduje się 

godło państwowe: biały orzeł w złotej koronie z głową zwróconą  

w prawo. Dziób i szpony mają złotą barwę. 

 Biały orzeł implikuje niezależność naszego państwa, a jego rozpostarte skrzydła 

symbolizują dążenie do pokonywania przeszkód i trudności. 

 Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski i najbliższego środowiska. 

Pamiętając o jego wymowie, należy okazywać mu cześć. 

 Ceremoniał pocztu sztandarowego kształtuje wśród uczniów postawy patriotyczne 

oraz uczy ich poszanowania symboli narodowych i tradycji Państwa Polskiego. 

 Obecnym sztandarem będziemy posługiwać się do momentu zakupu nowego, który 

zawierać będzie aktualną nazwę szkoły. 

3. Sztandarem opiekuje się trzyosobowy poczet sztandarowy, (który wybierany jest 

spośród uczniów starszych klas szkoły) pod kierunkiem wyznaczonego nauczyciela. 

4. Skład osobowy pocztu sztandarowego: 

1) Chorąży (sztandarowy) – 1 uczeń; 

2) Asysta – 2 uczennice. 
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5.  Kadencja pocztu trwa 1 rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego 

zakończenia roku szkolnego). 

6. Poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. 

W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie. 

7. Insygniami pocztu sztandarowego są biało – czerwone szarfy, biegnące z prawego 

ramieniado lewego boku i białe rękawiczki. 

8. Sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na 

zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji. 

9. Podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod 

głowicą (orłem). 

10. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu Chorąży 

niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu. 

11. Sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania 

sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność“. Odpowiednie 

komendy podaje osoba prowadząca uroczystość.  

12. Oddawanie honorów sztandarem odbywa sie poprzez pochylenie go przez 

Chorążego. Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawa stopę i oburącz 

pochyla sztandar. 

13. Sztandar oddaje honory: 

1) na komendę „do hymnu“ i „do hymnu szkoły“; 

2) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych; 

3) podczas opuszczania trumny do grobu; 

4) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci; 

5) podczas składania wieńców, kwiatów, wieńcy przez delegację szkoły; 

6) w trakcie uroczystości kościelnych. 

14. Logo szkoły prezentuje kontur Polski w barwach biało – czerwonych, herb 

Krzanowic, granatową tarczę szkolną z napisem SP oraz zaznaczoną dwoma kółeczkami 

lokalizację Krzanowic na mapie. Umieszczane może być na stronach tytułowych 

dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach, itp.   

15. Ceremoniał szkolny obejmuje tradycyjne zachowania i formy pracy związane  

z określonymi datami oraz wydarzeniami: 
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1) inauguracja roku szkolnego; 

2) Dzień Edukacji Narodowej; 

3) uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe; 

4) zakończenie roku szkolnego. 

16. Podczas wymienionych w ust. 15 apeli eksponowany jest sztandar, a uczniowie 

śpiewają hymn państwowy. 

§71. 1. Regulaminy określające działalność organów Szkoły Podstawowej jak też 

wynikające z celów i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu jak 

również z przepisami wykonawczymi do Ustawy o systemie oświaty. 

2. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Szkoły jest rada 

pedagogiczna. 

3. Szkoła Podstawowa prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

4. Zasady gospodarki finansowej i materialnej Szkoły Podstawowej określa organ 

prowadzący szkołę na mocy odrębnych przepisów. 

5. Uchwalenie i nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały. 

6. Dyrektor Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim 

członkom społeczności szkolnej. 

7. Statut jest dostepny w wersji papierowej w sekretariacie Szkoły Podstawowej  

im. Władysława Broniewskiego oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej. 

8. Tekst Statutu Szkoły Podstawowej w Krzanowicach po zasięgnięciu opinii rady 

rodziców szkoły i samorządu uczniowskiego szkoły został zatwierdzony uchwałą nr 

8/2019/2020 z dnia 12 listopada 2019r.  

9. Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Krzanowicach 

wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowowej im Władysława Broniewskiego w Krzanowicach 

 


