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PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 nr 256 

poz.2572 z późniejszymi zmianami).  

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 nr 97 

poz.674 z późniejszymi zmianami).  

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, 

poz. 74; Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1591  z późniejszymi zmianami).  

4. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999r. – przepisy wprowadzające reformę ustroju 

szkolnego (Dz. U. z 1999r. Nr 12, poz. 96).  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2007 w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 

2007r. Nr 35, poz. 222).  

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2001r. w 

sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i 

publicznego gimnazjum (Dz. U. z 2001r. Nr 14, poz. 131 z późniejszymi 

zmianami).  

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i 

placówkach publicznych (Dz. U. z 1992r. Nr 65, poz. 331 z późniejszymi 

zmianami).  

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sporu z dnia 2002 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z 

późniejszymi zmianami).  

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w 

sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w 

szkołach publicznych (Dz. U. z  2007 Nr 83, poz. 562 z późniejszymi 

zmianami).  

10. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991r., Nr 120, poz. 626 i 
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527).  

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. 

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych 

przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 26., poz. 232 z późniejszymi zmianami).  

12. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 maja 2013 roku w 

sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 

2013, poz.532) 

13. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7),  

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

    (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2015 r.) 

 

Rozdział 1 

 POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

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

1) szkole – rozumie się przez to  Szkołę Podstawową w Krostoszowicach; 

2) oddziale – rozumie się przez to oddziały działające na zasadach ogólnych  w szkole 

podstawowej; 

3) ustawie – rozumie się przez to Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

4) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela; 

5) nauczycielu – rozumie się przez to także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego szkoły; 

6) rodzicach – rozumie się przez to rodziców i prawnych opiekunów uczniów szkoły; 

7) uczniach rozpoczynających I etap edukacyjny – rozumie się uczniów I klasy szkoły 

podstawowej; 

8) uczniach rozpoczynających II etap edukacyjny - rozumie się uczniów IV klasy szkoły 

podstawowej; 
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9) komisji rekrutacyjnej – rozumie się zespół powołany przez dyrektora spośród 

nauczycieli zatrudnionych w  szkole; 

10)  radzie rodziców – rozumie się przez to Radę Rodziców, działającą przy szkole; 

11) samorządzie uczniowskim – rozumie się przez to Samorząd Uczniowski; 

§2.Szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im Gustawa Morcinka. 

§3.Szkoła ma siedzibę w Krostoszowicach przy ulicy  Gustawa Morcinka 4. 

§4.Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Godów. 

§5.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Śląski Kurator 

Oświaty   w Katowicach. 

§6.Szkoła jest publiczną, sześcioklasową szkołą podstawową. Kształceniem 

i wychowaniem    obejmuje oddziały przedszkolne. W szkole mogą być utworzone 

oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które 

ukończyło 2,5 roku. 

§7. Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły zwany dalej dyrektorem. 

§8. Tablice i pieczęcie szkoły zawierają nazwę szkoły. 

Rozdział 2 

 CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§9. Cele  szkoły: 

1. W szkole zachowana jest integralność kształcenia i wychowania.  

2. Cele kształcenia:  

1) szkoła wspiera i stymuluje rozwój intelektualny każdego 

ucznia; 

2) szkoła rozwija dociekliwość poznawczą ucznia; 

3) szkoła kształtuje zachowania sprzyjające zdrowiu i rozwojowi 

fizycznemu; 

4) szkoła umożliwia uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności 

niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; 

5) szkoła  tworzy w świadomości uczniów zintegrowany system 
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 wiedzy, umiejętności i postaw; 

3. Cele wychowawcze:  

1) szkoła uczy szacunku dla dobra wspólnego; 

2) szkoła uczy szacunku dla każdego człowieka, jako podstawy 

życia  w rodzinie, społeczeństwie, kraju i w świecie;  

3) szkoła przygotowuje uczniów do rozpoznawania wartości 

 moralnych, oceny tych wartości oraz dokonywania 

właściwych  wyborów;  

4) szkoła kształtuje postawy dialogu, umiejętności słuchania 

innych i rozumienia ich poglądów, zgodnie z ideą demokracji, 

pokoju i przyjaźni między ludźmi  różnych narodów, ras i 

światopoglądów;  

5) szkoła stwarza warunki do kształtowania zachowań 

sprzyjających zdrowiu i rozwojowi fizycznemu;  

6) szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości 

narodowej i religijnej. 

§10. Zadania szkoły: 

1. Szkoła  prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; 

2. Szkoła umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

kontynuacji dalszego kształcenia; 

3. Dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości 

 intelektualnych  i psychofizycznych  uczniów;  

4. Szkoła udziela pomocy uczniom mającym trudności w nauce;  

5. Szkoła umożliwia kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;  

6. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny;  

7. W szkole przestrzegane są prawa dziecka i ucznia. 

§11. Sposób wykonywania zadań szkoły: 

1.Realizacja zadań statutowych szkoły przebiega zgodnie z przyjętym na dany rok 

szkolny programem działań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, zawartych            
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w następujących dokumentach: plan pracy szkoły, program wychowawczy szkoły                   

i program profilaktyki.    

2.Uczeń w szkole traktowany jest podmiotowo.  

3.Szkoła umożliwia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny 

zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania 

ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.  

4.Szkoła udziela wszechstronnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce poprzez 

współpracę wychowawców z pedagogiem szkolnym, poradnią psychologiczno-

pedagogiczną, a także poprzez organizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

korekcyjno – kompensacyjnych,  indywidualizację procesu nauczania, częste kontakty               

z rodzicami lub opiekunami ucznia oraz zorganizowaną pomoc koleżeńską.  

5.W szkole działają organizacje szkolne, prowadzone są zajęcia w kołach zainteresowań, 

zajęcia sportowe, które umożliwiają rozwój talentów i zainteresowań uczniów w miarę 

możliwości finansowych szkoły. 

6.Szkoła prowadzi spotkania z rodzicami według harmonogramu oraz konsultacje 

indywidualne.  

7.Szkoła organizuje naukę religii, uwzględniając jednocześnie prawo wyboru rodziców/ 

opiekunów prawnych do uczestnictwa    ucznia   w tych zajęciach.  

8.Szkoła zapewnia bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia każdemu uczniowi                             

w szkole podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, przerw i wycieczek. 

9.Uczniowie uczestniczą w imprezach artystycznych, kulturalnych i konkursach 

organizowanych na terenie szkoły i poza nią.  

10.Nauczyciele pełnią dyżury w szkole przed rozpoczęciem zajęć i podczas przerw 

międzylekcyjnych, według harmonogramu ustalonego przez dyrekcję szkoły. 

11.Nauczyciele wskazują rodzicom potrzebę skorzystania z pomocy specjalistycznych 

poradni w przypadku uczniów z zaburzeniami słuchu i wzroku oraz innymi dysfunkcjami. 

12.Uczniom, którym z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych potrzebne 

są szczególne formy  opieki, szkoła udziela stałej bądź doraźnej pomocy materialnej                  

i wsparcia. 

13.Szkoła współpracuje w ramach realizacji zadań statutowych z rodzicami, opiekunami 

prawnymi oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi pracę szkoły. 
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§12. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów  ujęte zostały                            

niniejszym statucie. 

 

Rozdział 3   

ORGANY SZKOŁY 

§13. Organy szkoły. 

1. dyrektor szkoły.  

2. rada pedagogiczna.  

3. rada rodziców.  

4. samorząd uczniowski.  

§13.1. Dyrektor szkoły w szczególności:   

1) kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą 

szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) (uchylony) 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki 

harmonijnego  rozwoju psychofizycznego poprzez  aktywne 

działania prozdrowotne  i profilaktyczne; 

4) zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, informatyki na podstawie opinii o 

ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii; 

5) wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, który z 

przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie. Egzamin 

klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno 

– wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami 

prawnymi; 
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6) wyznacza termin egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych; 

7) realizuje uchwały rady pedagogicznej lub rady rodziców, 

podjęte  w ramach ich kompetencji;  

8) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę 

szkoły; 

9) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, 

ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;  

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;  

11) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia 

 nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;  

§13.2. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych                   

w szkole  nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.  

 Dyrektor w szczególności decyduje w  sprawach:  

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

 nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły;  

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady  

 pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych  

 wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników  

 szkoły. 

3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą 

pedagogiczną, radą rodziców i samorządem szkolnym.  

4. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym rady pedagogicznej.  

6. Dyrektor szkoły może uczestniczyć w zebraniach rady rodziców.  

7. Dyrektor szkoły na wniosek lub za zgodą rodziców po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej może zezwolić 

uczniowi na indywidualny tok nauki, wyznaczając nauczyciela opiekuna 

8. Dyrektor szkoły odpowiada za organizację i przebieg sprawdzianu po szóstej 
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klasie. 

9. Do przeprowadzenia sprawdzianu dyrektor szkoły powołuje zespół 

egzaminacyjny. 

10. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego.                 

W przypadku choroby przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub innych 

ważnych przyczyn uniemożliwiających jego udział w sprawdzianie, albo 

wynikających z konieczności zapewnienia właściwej organizacji tego 

sprawdzianu, przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego może być osoba 

wskazana przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

11. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, spośród członków zespołu 

egzaminacyjnego, powołuje odpowiednio: 

1) zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu, oraz wyznacza 

przewodniczących tych zespołów; 

2) (uchylony) 

12. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg 

w danej szkole odpowiednio sprawdzianu, w tym: 

1) informuje uczniów, którzy zamierzają przystąpić  o sprawdzianie,  

2) zapewnia przekazanie do okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji 

niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu,  

3) zapewnia warunki do samodzielnej pracy uczniów, podczas sprawdzianu,  

4) zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem materiały egzaminacyjne 

niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu, od momentu odbioru materiałów 

egzaminacyjnych do momentu ich przekazania dyrektorowi okręgowej komisji 

egzaminacyjnej. 

13. Przebieg sprawdzianu, jest dokumentowany w protokołach tego 

sprawdzianu. 

         14. Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia                    

o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia. 

§14. W szkole za zgodą organu prowadzącego zostaje utworzone stanowisko 
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Wicedyrektora  Szkoły. 

Wicedyrektor w szczególności: 

1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą zatrudnionych w szkole nauczycieli; 

2) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje                                   

o działalności szkoły; 

2. szczegółowy przydział i zakres obowiązków Wicedyrektor otrzymuje na piśmie;  

§15. Rada pedagogiczna 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji 

 statutowych zadań szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.   

2. Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele szkoły.   

3. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem 

roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników 

klasyfikowania i promowania uczniów, po rozpoczęciu rocznych zajęć 

szkolnych  oraz w miarę bieżących potrzeb.    

4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej w szczególności należy:     

1) zatwierdzanie planów pracy i aktów szkoły; 

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich 

projektów przez radę szkoły lub placówki; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli 

szkoły lub placówki; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy 

uczniów;  

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru 

pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub 

placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

5. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  
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1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy  

 rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;  

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.  

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

7. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o przyznanie dyrektorowi odznaczeń, 

nagród  i innych wyróżnień 

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

stanowiska  dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

9. W przypadku określonym w punkcie 8, organ uprawniony do odwołania jest 

obowiązany  przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku 

radę  pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w 

obecności  co najmniej połowy jej członków.  

11. Rada pedagogiczna  ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady 

pedagogicznej są protokołowane.  

12. Rada pedagogiczna w głosowaniu tajnym wybiera dwóch przedstawicieli do komisji 

 konkursowej mającej na celu wyłonienie dyrektora szkoły. 

13. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych 

na posiedzeniach, które mogłyby naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a 

także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

 

§16.Rada rodziców 

1. W szkole  działa rada rodziców, stanowiąca  reprezentację rodziców uczniów.  

      2.Rada rodziców działa na podstawie regulaminu, który nie może być sprzeczny                                             
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ze  statutem szkoły.  

     3. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów. 

     4. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły                         

z  wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.  

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić 

 fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

6. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa 

w ust. 2.  

§17. Samorząd uczniowski 

1.  W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej “samorządem”.  

      2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

      3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony 

 przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.  

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

      5. Realizacja działań samorządu uczniowskiego przebiega zgodnie z planem pracy 

 opracowanym na dany rok szkolny.  

      6. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej lub 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;  

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym  a możliwością 

rozwijania i zaspakajania własnych  zainteresowań; 

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;  

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej 

zgodnie  z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w 

porozumieniu    z dyrektorem;  
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6) prawo wyboru nauczyciela  pełniącego rolę opiekuna samorządu.  

§18.  Zasady współpracy organów szkoły. 

1. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, 

umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach 

swoich kompetencji. 

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być 

uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są 

dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły. 

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

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

naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

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

innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących 

oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez 

swoją reprezentację, tj. radę rodziców i samorządu w formie pisemnej, a  radzie 

pedagogicznej w formie ustnej  na jej posiedzeniu. 

7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. 

8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia.  

9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi 

służbowej i zasad ujętych w  niniejszym statucie. 

§18.1  Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły. 

1. W przypadku sporu pomiędzy radą pedagogiczną, a radą Rodziców:  

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

do dyrektora szkoły; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze 

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

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

sporu; 

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

zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 
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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. 

3. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, 

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako 

rozwiązanie ostateczne.  

5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 

§18.2  Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub 

decyzjach poszczególnych organów szkoły organizuje dyrektor szkoły. 

§18.3 Tryb rozstrzygania sporów na terenie szkoły opiera się na zasadach poszanowania, 

wzajemnego zrozumienia i dobrej woli obu stron.  

1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej 

niezgodnych   z  przepisami prawa.  

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

 prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem 

prowadzącym  szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności 

z przepisami prawa.  Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny jest ostateczne. 

4. Uchwały i inne decyzje rady rodziców niezgodne z interesami szkoły, dyrektor 

 zawiesza i w ciągu 7 dni przedstawia sprawę do decyzji organu 

sprawującego nadzór  nad szkołą.  

5. Opinie i wnioski uczniów na forum samorządu składane są w formie ustnej lub 

 pisemnej opiekunowi bezpośrednio podczas zebrań lub poprzez 

 przewodniczącego. Opiekun samorządu przeprowadza działania 

wyjaśniające w ciągu 10  dni od wpłynięcia wniosku i informuje na zebraniu. 

W sytuacjach szczególnych wnioski składane są  do dyrektora szkoły, który w 

ciągu 10 dni rozstrzyga zasadność wniosku i informuje o decyzji 

przewodniczącego samorządu. 

6. Spory klasowe rozstrzygają samorządy klasowe z wychowawcą.    
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Rozdział 4 

 ORGANIZACJA SZKOŁY 

 §19. Podstawową jednostką szkoły jest oddział. 

1. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I-VI.  

2. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić nie więcej niż 25 uczniów. 

3.W oddziałach  na zajęciach takich jak: języki obce, technika, zajęcia                                    

z komputerem, wychowanie fizyczne, decyzję o podziale na grupy podejmuje 

dyrektor szkoły.   

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

oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

5. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia 

zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia 

zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady 

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

liczbę 25. 

6. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w  pkt. 5 

zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę 25 na wniosek rady 

oddziałowej, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

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

nie więcej niż o 2 uczniów. 

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

zwiększona maksymalnie do 27,  w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, 

który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze  

i opiekuńcze w tym oddziale. 

9. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono do maksymalnie 27, może 

funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 
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§20. Podstawową formą pracy jest jednostka lekcyjna.  

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, w klasach młodszych o czasie trwania zajęć 

decyduje nauczyciel. 

2. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach prowadzenie zajęć 

edukacyjnych i innych trwających od 30 do 60 minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć.  

3. Zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań prowadzone są poza systemem 

 klasowo-lekcyjnym.  

4. Zajęcia mogą odbywać również poza terenem szkoły pod opieką nauczyciela.  

5. W szkole organizowane są wycieczki zgodnie z zasadami ujętymi                            

w Regulaminie Wycieczek, stanowiącym odrębny dokument. 

§21. Podstawą organizacji i nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz 

organizacyjny szkoły.  

1. Plan arkusza organizacyjnego  opracowany jest przez dyrektora szkoły.  

2. Arkusz zatwierdzany jest przez organ prowadzący szkołę. 

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę 

pracowników  szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze, ogólną liczbą  godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze 

środków przydzielonych przez organ  prowadzący szkołę. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły,                                 

z  uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy 

rozkład  zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych                              

i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

5. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

przerw  świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy MEN 

w sprawie organizacji roku szkolnego.  

§22. Tygodniowy rozkład zajęć określa organizację zajęć edukacyjnych dalej zwany 

“planem lekcji”. 

§23. W szkole działają oddziały przedszkolne, w których  prowadzone zajęcia 

dydaktyczne opiekuńcze  i wychowawcze dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, z podziałem 
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na grupy. 

 §24. Edukacja szkolna  przebiega w następujących etapach dostosowanych do okresów 

rozwojowych  dziecka: 

1.     etap I -  klasy I-III 

       etap II - klasy IV-VI.  

2. Zajęcia edukacyjne w I etapie to edukacja wczesnoszkolna. Nauczyciel zajęcia 

według ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności 

 uczniów, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, zgodny z obowiązującą 

podstawą programową. 

3. Zajęcia edukacyjne w II etapie  edukacyjnym uwzględniają korelację 

międzyprzedmiotową. 

§25. Kształcenie w szkole odbywa się w oparciu o szkolny zestaw programów nauczania. 

§26. W szkole znajduje się biblioteka szkolna.  

1. Czytelnikami są: uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły.  

2. W skład biblioteki szkolnej wchodzi czytelnia i wypożyczalnia.  

3. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor. 

4. Do zadań biblioteki szkolnej należy:  

1) udostępnianie i gromadzenie księgozbiorów i innych źródeł 

 informacji; 

2) troska o prawidłową strukturę zbiorów, ich stan i właściwe 

 opracowanie informacyjno-biblioteczne;  

3) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość 

kulturową i społeczną;  

5) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów;  

6) popularyzację piśmiennictwa pedagogicznego wśród nauczycieli;  

7)  prowadzenie zajęć  czytelniczo – informacyjnych dla uczniów               

( w grupach lub oddziałach); 

8) współpraca z nauczycielami, dziećmi, rodzicami i innymi 

bibliotekami. 
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5. Księgozbiór biblioteczny jest skatalogowany. 

6.  Zadania dodatkowe nauczyciela: 

1) udzielanie informacji bibliotecznych; 

2) zajęcia i konkursy czytelnicze; 

3) organizowanie i inspirowanie pracy czytelników; 

4) propagowanie czytelnictwa; 

5) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej; 

6) prowadzenie statystyki czytelnictwa w poszczególnych klasach; 

7) bieżąca współpraca z nauczycielami i wychowawcami w zakresie popularyzowania 

czytelnictwa, doskonalenie wiedzy pedagogicznej i wychowawczej. 

§27.W szkole znajduje się świetlica szkolna, działająca według Regulaminu Świetlicy. 

§28. W szkole funkcjonuje gabinet pielęgniarki szkolnej. 

1. Zakres czynności oraz czas pracy pielęgniarki szkolnej określają odrębne 

przepisy  właściwych władz resortowych.  

2. Pielęgniarka udziela doraźnej pomocy medycznej.  

3. Pielęgniarka prowadzi prace związane z kontrolą rozwoju fizycznego uczniów.  

4.  Pielęgniarka prowadzi czynności o charakterze higieniczno-sanitarnym.  

5. Gabinet pielęgniarki szkolnej wyposażony jest w odpowiedni sprzęt i środki.  

 

Rozdział 5 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§29.W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, w 

szczególności: 

1. sekretarza szkoły; 

2. pomoc nauczyciela; 

3. intendenta; 

4. konserwatora; 

5. sprzątaczki; 

6. asystenta nauczyciela. 

1) W szkole mogą być realizowane praktyki studenckie oraz staże i inne formy 

zatrudnienia subsydiowane z Urzędu Pracy. 
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2) Stażyści oraz praktykanci podlegają bezpośrednio dyrektorowi szkoły lub osobie 

wyznaczonej przez dyrektora szkoły. 

§30. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, określają  odrębne przepisy. 

§ 31. Zadania nauczyciela 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za 

jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

 2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:  

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć 

organizowanych przez szkołę; 

2) prawidłowa organizacja 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, 

formułowania 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) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras                                      

i światopoglądów; 

5)  tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy 

dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych 

środków dydaktycznych (zgłaszanie  dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), 

dbałość o pomoce i sprzęt szkolny; 

6) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu 

się potwierdzone opinią publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

7) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności 

uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu 

ocena niedostateczną według formy ustalonej  w  Wewnątrzszkolnym Systemie 
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Oceniania, ujętym w rozdziale 9 niniejszego statutu; 

8)  wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. 

poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie 

do udziału w konkursach, olimpiadach  przedmiotowych. 

9) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie 

możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą; 

10) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym; 

11) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 

12) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej, aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej                   

i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w  konferencjach  metodycznych oraz 

innych formach doskonalenia organizowanych przez PODN , OKE  lub  inne 

instytucje w  porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN; 

13) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 

organizowanych  przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole 

przedmiotowym, kole  zainteresowań lub innej  formie organizacyjnej; 

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

międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, 

punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć; 

15) 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; 

16) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

17)  przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje 

pracownicze; 

18) 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; 

19) uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole 

podstawowej; 

3.  W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest 

realizować: 

1)   zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio                       
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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, w tym zajęcia 

opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że 

w ramach tych zajęć: 

a)   nauczyciel szkoły podstawowej, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki 

świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach 

nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, 

b) (uchylony) 

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

i doskonaleniem zawodowym. 

4. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych odpowiednio 

w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania wymienione w  ust. 1 i 2; 

5. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać zajęcia i czynności wymienione  w  ust. 

2 pkt 1 lit.  a  w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. 

 

§32.Zadania wychowawców klas. 

1.  Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,                      

a w szczególności:   

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez: 

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków 

rodzinnych i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań; 

2) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny             

i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 

3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu 

konfliktów  z rówieśnikami; 

4) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, 

niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce; 

5) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich                 
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do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą; 

6) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem  

i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu; 

7) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej 

mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu 

udzielania im pomocy w nauce; 

8) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik 

uczenia się;  

9) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, 

odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego                          

i efektywnego organizowania sobie pracy; 

10) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie 

szczególnej uwagi,  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, 

którzy mają trudności i niepowodzenia w   nauce, analizowanie wspólnie                              

z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn 

niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do 

dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem 

uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków 

zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy   tym,   którzy (z przyczyn 

obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności                               

w uzupełnieniu materiału; 

11) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych 

postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — 

życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej 

rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności 

wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość 

estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły,  rozwijanie samorządności i inicjatyw 

uczniowskich; 

12) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu 

wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej 

wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą  aktywnością, rozwijanie zainteresowań                    

i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu szkoły, konkursach, 

olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach; 

13) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, 
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m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, 

wyjazdów na   „ zielone szkoły”, ognisk i dyskotek; 

14)  unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów; 

15) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie 

pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się 

nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz 

spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, 

menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru; 

16)  wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan 

higieniczny otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza 

szkołą; 

17) współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach    ich 

zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom; 

18) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach 

życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskiem                 

o udzielenie pomocy.  

3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii 

ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania 

kar, ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne formy 

nagradzania i motywowania wychowanków.  

4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych 

dotyczących klas: 

 1)  prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, zeszyt obserwacji zachowania uczniów; 

 2)  sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;  

 3)  nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego; 

 4) wypisuje świadectwa szkolne;  

 5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami   

władz  szkolnych,  poleceniami dyrektora  szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej.   

§33.  Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:  

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi 

sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia 

odnośnie bhp i ppoż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez 



24 

 

dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:  

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego 

nadzorowi; 

2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowania  

odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na 

niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania ( agresywne postawy 

wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne. 

Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie 

rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają                          

w czynnym spełnianiu dyżuru; 

3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi 

do sal lekcyjnych; 

4) dbania , by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili , nie dewastowali ścian, ławek i innych 

urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji; 

5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do 

budynku szkolnego lub sal lekcyjnych; 

6) egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw; 

7) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia 

działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki 

oraz zabezpieczenia miejsca wypadku, 

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

i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły lub wicedyrektora; 

5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom 

biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po 

zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony 

indywidualnej. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia                                 

z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni 

się w czasie zajęć. 

7. Nauczyciel nie rozpoczyna zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach,                       

w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza 

zagrożenia dla bezpieczeństwa. 

9. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania                         

i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw 
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międzylekcyjnych. 

10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego w szkole. 

11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek 

przestrzegać zasad ujętych w procedurze regulaminu wycieczek szkolnych, obowiązującego 

w szkole. 

12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie : 

1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, aby sprawdzić czy warunki do prowadzenia 

lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów  i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie 

odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do 

dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel 

ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu; 

2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki; 

3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala , należy 

skierować go  w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje 

taka potrzeba, udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy 

powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek, 

powiadomić dyrektora szkoły; 

4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. 

Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji    

i po jej zakończeniu; 

5) po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi , by nie dopuścić do 

gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów; 

6) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo; 

7) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali 

lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury; 

8) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej. 

13. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z : 

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

§34. Zespoły nauczycielskie 
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1. W szkole funkcjonują zespoły: wychowawcze, klasowe, przedmiotowe                          

i  problemowo zadaniowe. 

2. Do zadań zespołów należą: 

1)ustalenie zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz jego 

zmiany   z uwzględnieniem programów do kształcenia przedmiotów w  zakresie 

rozszerzonym; 

2)analiza wybranych podręczników przez nauczycieli; 

3)analiza wyników wewnętrznych i zewnętrznych egzaminów; 

1) analiza wyników klasyfikowania i promowania uczniów; 

2) analiza dostosowania wymagań edukacyjnych; 

3) analiza zaleceń orzeczeń i opinii PPP; 

4) analiza realizacji podstawy programowej i standardów egzaminacyjnych; 

5) korelowanie treści programowych przedmiotów i ścieżek edukacyjnych; 

porozumiewanie się co do wymagań programowych oraz organizacji kontroli i 

diagnozy osiągnięć uczniów; 

6) wyrażanie opinii w sprawie oceny zachowania uczniów; 

7) wnioskowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie szkolnego planu nauczania. 

8) analizowanie bieżących postępów i osiągnięć uczniów, 

9) ustalanie wspólnych działań np.: wycieczek, konkursów i wyjazdów; 

10) tworzenie programów własnych lub modyfikacja programów wybranych zgodnie 

z wynikami diagnozy dydaktycznej; 

11) przygotowanie uczniów do konkursów, turniejów i olimpiad wewnątrzszkolnych 

i zewnętrznych; 

12) przygotowywanie imprez i uroczystości zgodnie z harmonogramem szkolnym; 

13) monitorowanie podstawy programowej, opracowanie narzędzi; 

14) badanie wyników nauczania danego przedmiotu, analiza tych wyników; 

formułowanie i wdrażanie wniosków, ocena efektywności wdrażanych 

wniosków; 

15) opracowywanie i modyfikowanie planów wynikowych oraz kryteriów oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

2. Zasady pracy zespołu:  

1) pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora 

szkoły, na wniosek zespołu; 
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2) ze spotkań i prac zespołu przewodniczący lub wskazany przez niego 

nauczyciel sporządza krótki protokół , który jest przechowywany 

w dokumentacji  szkoły;  

3)spotkania zespołów odbywają się minimum trzy razy w roku i w miarę 

bieżących potrzeb. 

§35. Zadania pedagoga szkolnego. 

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów. 

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów. 

3. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznawanych potrzeb. 

4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

dzieci i młodzieży. 

5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz  inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym uczniów. 

6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych. 

7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu  indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów. 

8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

§36. Zadania logopedy. 

1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia  stanu mowy uczniów. 

2. Prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów 

i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej 

zaburzeń. 

3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu  zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów. 
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4. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

§37. Nauczyciel ma prawo:  

1. Korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony:  

dyrekcji, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji 

oświatowych   i naukowych. 

2. Decydować o nauczaniu kierując się dobrem jako wartością nadrzędną.  

3.Nauczyciel na prawo realizować poszczególne stopnie awansu, regulowane odrębnymi 

przepisami. 

4.Nauczyciel stażysta i kontraktowy korzysta z pomocy nauczyciela opiekuna.  

§38. Pracownicy administracji i obsługi. 

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 szczegółowego zakresu 

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) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz 

udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której 

pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania; 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, 

zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami; 

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego; 

9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych                         

o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy; 

10)  złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora 

szkoły, oświadczenia o stanie majątkowym. 

§39.  Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy ujęte są w regulaminie 

organizacyjnym szkoły. 
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Rozdział 6 

 UCZNIOWIE 

§40. Uczniowie stanowią podstawową część wspólnoty szkolnej. Stają się podmiotem 

praw i obowiązków z chwilą rozpoczęcia nauki szkolnej.  

1.Obowiązek przedszkolny.   

1) rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,                        

w którym  dzieci kończą 5 lat i nie odroczono im obowiązku przedszkolnego, 

co regulują odrębne przepisy.  

2. Obowiązek szkolny: 

1)(uchylony), 

2)(uchylony). 

3)Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, 

nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

 

§40a. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły. 

1. Przepisy ogólne: 

 1) zasady te  określają tryb przyjmowania dzieci do  szkoły podstawowej, kryteria 

stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym, sposób przeliczania punktów, terminy 

postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty oraz terminy składania dokumentów; 

 2) wytyczne te  stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do publicznej szkoły ogólnodostępnej;  

3) zasad  nie stosuje się do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły 

integracyjnej lub oddziału integracyjnego w szkole ogólnodostępnej; 

4) dzieciom, o których mowa w ust. 2 odpowiednią formę kształcenia, zgodną                                

z orzeczeniem, na wniosek rodziców, zapewnia gmina  ze względu na miejsce zamieszkania 

tych dzieci;  

5) ilekroć jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów 

dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

2.Dzieci zamieszkałe w obwodzie  szkoły podstawowej 
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 1) do klasy pierwszej  szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe               

w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców; 

 2) (uchylony).  

3) formularze zgłoszenia dostępne są w siedzibie szkoły i na stronie internetowej szkoły.                          

3.Kandydaci zamieszkali poza obwodem  szkoły podstawowej. 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem  szkoły podstawowej mogą być przyjęci do szkoły po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami. 

3a. Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego określają art. 20a i nast. Ustawy              

o systemie oświaty. 

4. Kryteria rekrutacji. 

    1) (uchylony). 

    2) (uchylony). 

    3) (uchylony). 

4) Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. 

5) Wniosek o przyjęcie do szkoły  podstawowej składa się do dyrektora  szkoły. 

6)Wniosek można złożyć do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół 

podstawowych, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej 

niż trzech wybranych publicznych szkół. 

7) Formularze wniosku są dostępne w siedzibie i na stronie internetowej szkoły - załącznik 

nr 2.  

8) Komisja rekrutacyjna. Postępowanie rekrutacyjne szkoły podstawowej przeprowadza 

komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

9) Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 

b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych; 

c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

10) Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły podstawowej, jeżeli w wyniku 

postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane 

dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów; 
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11) listy uczniów zakwalifikowanych, podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.  

§40b. Uzasadnienie.  

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do  

szkoły podstawowej.  

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata                   

z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, 

w tym najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia, oraz liczbę punktów uzyskaną 

przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

§40c. Odwołanie, skarga  

1. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora  szkoły podstawowej odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, o 

którym mowa w § 10. 

2. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej                       

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do 

sądu administracyjnego. 

 §40d. ( uchylony) 

 §40e. Postępowanie uzupełniające.  

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła podstawowa 

nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie 

uzupełniające. 

2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.  
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Rozdział 7 

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW ORAZ 

DOKUMENTACJI  

§41. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej  szkoły podstawowej. 

§42. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie 

dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie 

zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

Rozdział 8 

PRZYJĘCIE UCZNIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TRAKCIE ROKU 

SZKOLNEGO 

 §43. O przyjęciu ucznia do szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy 

pierwszej, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia uczniów zamieszkałych w 

obwodzie danej szkoły, którzy są przyjmowani z urzędu. 

§43.1 Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 1, wymaga przeprowadzenia zmian 

organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły 

może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.  

1) z urzędu przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie 

zgłoszenia przez rodziców (prawnych opiekunów); 

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) do klasy pierwszej przyjmowane 

są  dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły; 

3)  (uchylony).  

4)  (uchylony). 

§44. Prawa ucznia.  

1. Uczeń ma prawo do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami 

higieny pracy umysłowej;  

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy;  
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3) do  poszanowania godności; 

4) podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;  

5) swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;  

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;  

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce i 

zachowaniu;  

8) pomocy w przypadku trudności w nauce;  

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego; 

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki pod opieką nauczyciela;  

11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania 

się w organizacjach działających na terenie szkoły; 

12) do właściwej ochrony prawnej; 

13) do  korzystania ze wszystkich uprawnień i wolności wynikających z 

Konwencji o Prawach Dziecka, bez względu na przynależność rasową, kolor 

skóry, płeć, religię, poglądy polityczne, społeczne, narodowe, cenzus 

majątkowy, urodzenie lub jakiekolwiek inne; 

14) do szczególnej troski i pomocy, w tym pomocy materialnej w 

uzasadnionych przypadkach, w miarę możliwości szkoły; 

15) do dostępu do informacji mających na celu jego dobro społeczne, duchowe 

i moralne oraz zdrowie fizyczne  i psychiczne; 

16) do zapewnienia właściwej opieki; 

17) dzieci niepełnosprawne maja prawo do zapewnienia pełni normalnego 

życia w warunkach honorujących godność dziecka, umożliwiających 

osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu 

społecznym; 

18) do bezpłatnego nauczania; 

19) do udostępnienia informacji i poradnictwa szkolnego; 
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20) do rozwijania tożsamości kulturowej, języka, wartości ojczystych; 

21) do nieskrępowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym; 

22) do ochrony przed wyzyskiem i wykonywaniem niebezpiecznej pracy, 

kolidujących ze szkoleniem dziecka lub zagrażających jego zdrowiu; 

23) do zapewnienia ochrony przed nielegalnym używaniem środków 

narkotycznych i psychotropowych; 

24) do ochrony przed wszelkimi nadużyciami seksualnymi; 

25) do traktowania w poszanowaniu godności ucznia w przypadku podejrzenia 

lub oskarżenia o pogwałcenie prawa karnego. 

§45. Obowiązki ucznia.  

1.Uczeń ma obowiązek:  

1) nauki do 18 roku życia; 

2) dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać i wzbogacać jej 

dobre tradycje; 

3) systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy, 

wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki;  

4) nie spóźniać się, nie opuszczać zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia; 

5) przystąpić do sprawdzianu kompetencyjnego w klasie szóstej; 

6) współdziałać w realizacji celów i zadań szkoły, być 

współodpowiedzialnym za wyniki jej pracy i wszelkie sprawy społeczności 

uczniowskiej;  

7) okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły oraz kolegom;  

8) dbać o kulturę słowa w szkole i poza szkołą;  

9) szanować mienie szkolne i mienie kolegów; 

10) dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły; 

11) przestrzegać zasad higieny osobistej i dbać o estetykę ubioru; 

12) podczas imprez i uroczystości szkolnych występować w stroju odświętnym 

(biała koszula/bluzka, czarne spodnie/spódnica); 

13) stwarzać atmosferę  wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym; 
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14)  przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy;  

15) przestrzegać ustaleń władz szkolnych, dyrektora i przepisów wydanych 

przez władze państwowe; 

16) przestrzegać zasady nieużywania  telefonu komórkowego  w czasie zajęć 

obowiązkowych. 

§46. Społeczność szkolna nagradza ucznia. 

1. Uczeń jest wyróżniony za rzetelną naukę, wysoką aktywność w życiu klasy i 

szkoły oraz wzorową postawę.  

2. Uczeń może być wyróżniony poprzez:  

1) pochwałę na forum klasy; 

2) pochwałę na forum szkoły;  

3) dyplom; 

4) nagrodę rzeczową, książkową; 

5) ekspozycję na gazetce korytarzowej; 

6) list pochwalny do rodziców na ukończenie klasy VI. 

3. Na zakończenie roku szkolnego wręczane są wyróżniającym uczniom nagrody 

– dyplomy  lub nagrody książkowe, w ramach posiadanych środków rady 

rodziców.  

4. Uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, gdy średnia ocen wynosi co 

najmniej 4,75 i zdobył co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

5. W klasach II-VI uczniowie otrzymują dyplomy i nagrody za szczególne 

osiągnięcia w nauce oraz konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz aktywną 

pracę w organizacjach szkolnych w ramach posiadanych środków.  

 

§47. Społeczność szkolna stosuje kary.  

1. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie regulaminów szkoły.  

2. Rodzaje kar:  

1) upomnienie wychowawcy klasy;  

2) upomnienie dyrektora szkoły; 
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3) pisemne upomnienie wychowawcy skierowane do rodziców; 

4) pisemne upomnienie dyrektora szkoły skierowane do rodziców; 

5) pisemne wezwanie rodziców do szkoły – konsultacje dyrektora,  rodziców, 

wychowawcy i wychowanka w celu rozwiązania problemu. 

§48. Od udzielonej kary uczeń lub rodzic (opiekun) może się odwołać.  

 1. Tryb odwoławczy:  

1) odwołanie do wychowawcy w ciągu siedmiu dni; 

2) pisemne odwołanie do dyrektora szkoły w ciągu trzech dni; 

3) dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu siedmiu dni od jego 

otrzymania; 

4) od decyzji dyrektora szkoły, rodzic (opiekun) ucznia może się odwołać do 

organu prowadzącego i nadzorującego szkołę.   

      §49. Szczegółowe kryteria oceny z zachowania określa Wewnątrzszkolny System 

Oceniania. 

Rozdział 9 

 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

§50– §70. (uchylone) 

§70a. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 

1. Ocenianiu podlegają: 

1)osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2)zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu zbieranie informacji o uczniu. Polega na 

rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z 

programów nauczania, zbierania informacji zwrotnych, motywowania, dyscyplinowania a 

w końcu stwierdzenia poziomu i sformułowaniu oceny końcowej. 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

§70b. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez ocenianie 

wewnątrzszkolne. 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

oraz o postępach w tym zakresie; 
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2)udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

4)dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5)umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - 

wychowawczej. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1)Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów oraz ich rodziców. 

2)Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i formie przyjętej w 

szkole. 

3)Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych. 

4)Ustalanie ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

na koniec roku szkolnego (półrocza) i warunki ich poprawiania. 

5)Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(półrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania. 

 

§70c. Kryteria oceniania 

 

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

1.Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2.Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3.Warunkach i  trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i  sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania. 

 

§70d. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 

 

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

ustaloną ocenę. 

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane uczniowi i jego 

rodzicom (prawnym opiekunom) do domu. Po podpisaniu oceny przez rodziców uczeń 

zwraca je nauczycielom poszczególnych przedmiotów na następnej lekcji z danego 

przedmiotu. 

 

§70e. Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

 

1.Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne,  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 

u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności 

w uczeniu się (przy zachowaniu normy intelektualnej, właściwej sprawności motorycznej 
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i prawidłowo funkcjonujących systemów sensorycznych), uniemożliwiające sprostanie 

tym wymaganiom. 

2.Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii 

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistycznej. 

3.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

 

§70f. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki 

należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków   

wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także 

systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych 

przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

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

komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

2.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. 

3.Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej 

lub rocznej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się "zwolniony", 

"zwolniona". 

 

§70g Klasyfikacja 

 

1. Klasyfikacja śródoczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

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

ucznia - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

2.Klasyfikacja śródroczna ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem 

indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie 

odrębnych przepisów, i jego zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3.Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się  raz w ciągu roku szkolnego. 

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

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym 

oraz ustaleniu jednej rocznej oceny opisowej klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

i rocznej oceny opisowej klasyfikacyjnej zachowania. 

5.Klasyfikacja roczna ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym 

oraz ustaleniu jednej rocznej oceny opisowej  klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 
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i rocznej oceny opisowej klasyfikacyjnej zachowania. 

6.Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

7.Klasyfikacja roczna ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu 

jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla 

niego na podstawie odrębnych przepisów, i jego zachowania w danym roku szkolnym 

oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

8.Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani 

poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla 

niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej 

ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

9.Śródroczne i roczne  oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną 

i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

10.Śródroczne i roczne  oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.  Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej (na półrocze programowo wyższe) ani na ukończenie szkoły. 

11.Termin i forma informowania ucznia o przewidywanych dla niego ocenach 

klasyfikacyjnych: 

1) Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, 

nauczyciele      poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas informują ucznia                  

i jego rodziców o przewidywanych dla niego wszystkich rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania. Informacja ta przekazywana jest na zebraniach klasowych - 

wywiadówkach w formie pisemnej. Rodzice nieobecni na zebraniu mają obowiązek               

w ciągu 3 dni roboczych od zebrania przybyć do szkoły, skontaktować się                                 

z wychowawcą klasy i odebrać od wychowawcy za potwierdzeniem odbioru pisemną 

informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej 

rocznej ocenie zachowania swojego dziecka. W czasie nieobecności nauczyciela 

wychowawcy, informację pisemną odbierają rodzice w sekretariacie szkoły. Jeśli 

rodzice nie dopełnią w/w obowiązków, szkoła listem poleconym za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru przesyła pisemną informację o przewidywanych rocznych 

ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania na adres 

zamieszkania rodziców. Wysłanie do rodziców dwukrotnie listu poleconego za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru, który nie został odebrany przez rodziców uznaje się 

za doręczony. 

2) W przypadku proponowanej oceny niedostatecznej wychowawca informuje pisemnie 

rodziców z miesięcznym wyprzedzeniem. Rodzic podpisując zawiadomienie przyjmuje 

do wiadomości informację o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi swego dziecka. W 

razie nieobecności rodzica na zebraniu szkoła przesyła informację o przewidywanej 

ocenie niedostatecznej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres 

rodziców. Wysłanie do rodziców dwukrotnie listu poleconego za zwrotnym 
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potwierdzeniem odbioru, który nie został odebrany przez rodziców uznaje się za 

doręczony. 

     3) Klasyfikacja śródroczna i roczna odbywa się na tydzień przed rozpoczęciem ferii 

zimowych lub wakacji. 

  4) Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 

  5) Na tydzień przed klasyfikacją nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują 

ucznia o przewidywanej ocenie. 

 

§70h. Egzamin klasyfikacyjny 

1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się przed końcem półrocza. 

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

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

zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

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. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny 

poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne , 

plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

7. Uczniowi, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 

8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć 

komputerowych, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego i realizującego indywidualny 

tok nauki, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego 

przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia realizującego program indywidualny poza szkołą 

przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie 

przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

13. W skład komisji wchodzą: 

1)dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji 

2)nauczyciel lub nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany 

egzamin. 

14. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, liczbę 

zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

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

– rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający, 
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w szczególności: 

1) nazw zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego 

4) imię i nazwisko ucznia 

5) zadania egzaminacyjne 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§70i. Egzamin poprawkowy 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z 

jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu 

poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 

egzaminu wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisją, w której skład wchodzą: 

    1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji, 

       2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

       3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. 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. 

7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

       1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

       2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

       3) termin egzaminu poprawkowego, 

       4) imię i nazwisko ucznia, 

       5) zadania egzaminacyjne, 

       6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

 

§70j. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 

 

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

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 
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ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia można zgłaszać do 3 dni od ustalenia oceny. 

2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i 

ustnej. 

3.  Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, 

zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

4.   Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w terminie do 5 dni od 

dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

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

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania, została ustalona niezgodnie z przepisami 

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

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

przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

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

klasyfikacyjną zachowania. 

5. W skład komisji wchodzą: 

1)w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

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

komisji 

b)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący 

c)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji 

2)w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a)dyrektor szkoły  - jako przewodniczący komisji, 

b)wychowawca klasy, 

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

klasie, 

d)pedagog szkolny 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f)przedstawiciel rady rodziców. 

6.   Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania, większością głosów. W 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

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

    1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

    2) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności lub termin posiedzenia komisji, 

    3) imię i nazwisko ucznia, 

    4) zadania sprawdzające lub wynik głosowania, 

    5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną lub ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości 

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września. 
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11.  Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej jak i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym 

że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§70k. Promowanie ucznia 

 Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej może powtarzać klasę tylko w wyjątkowych 

przypadkach, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, 

oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) lub na podstawie uchwały 

Rady Pedagogicznej, która na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii 

rodziców (prawnych opiekunów), podejmuje decyzję o niepromowaniu ucznia. 

  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe 

od stopnia niedostatecznego. 

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

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co 

najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania otrzymuje promocję 

do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

 Otrzymując promocję z wyróżnieniem uczeń może posiadać oceny dostateczne. 

 Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 

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

  Ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego 

ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej  

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną, 

a w przypadku zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie 

programowo niższej (półroczu programowo niższym) - celującą końcową ocenę 

klasyfikacyjną z tych zajęć. 

 Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną  lub nie zdał egzaminu poprawkowego z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

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

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy. 

 W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada 

pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy 

programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo 

wyższej. 

  Uczeń kończy szkołę podstawową : 

1)jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej 

oraz roczne  oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny 
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klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

2)w przypadku szkoły podstawowej - jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio 

do sprawdzianu klas szóstych 

13.Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej, otrzymuje świadectwo 

ukończenia  klasy i promocji. 

14.Uczeń kończący szkołę podstawową otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

 

§70l. Skala ocen 

1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się 

według skali określonej w statucie szkoły. 

2. Ustala się następującą skalę oraz sposób formułowania ocen bieżących i ocen 

klasyfikacyjnych śródrocznych. 

3.W klasach I-III w procesie oceniania stosujemy: 

ocenę opisową, do wglądu rodziców, dokumentowanie pracy dziecka, nagradzanie słowem, 

gestem, uśmiechem, wskazanie obszarów, które należy dopracować, poprawić, udoskonalić. Z 

języka angielskiego i religii oceny według skali sześciostopniowej. 

W kl. I stosujemy pieczątki : „wspaniale”, „bardzo dobrze”, „ładnie”, „postaraj się”, „pracuj 

więcej”, „źle”, a w kl. II i III rodzice wyrazili chęć oceniania wg skali sześciostopniowej. 

4.W klasach IV-VI w procesie oceniania stosujemy następującą skalę: 

- oceny pozytywne : 

1)stopień celujący – 6 

2)stopień bardzo dobry - 5 

3)stopień dobry – 4 

4)stopień dostateczny – 3 

5)stopień dopuszczający – 2 

- ocena negatywna : 

1)stopień niedostateczny – 1 

5.Do oceny sprawdzianów wprowadza się system procentowy. Biorąc pod uwagę zakres treści 

przewidzianych programem, przyjmuje się następujące kryteria ocen: 

1. 100% - 99% - stopień celujący, 

2.  98% - 91% - stopień bardzo dobry, 

3. 90% - 76% - stopień dobry, 

4.  75% - 51% - stopień dostateczny, 

5.  50% - 30% - stopień dopuszczający, 

6.  29% - 0% - stopień niedostateczny. 

7. Ocena półroczna i roczna nie jest średnią ocen cząstkowych. Wprowadza się 

średnią ważoną, w której nadaje się wagi poszczególnym ocenom: prace klasowe – 5, 

sprawdziany na czerwono – 4, odpowiedzi ustne, kartkówki – 3, prace 

długoterminowe/ projekty, zeszyty przedmiotowe – 2, prace domowe, aktywność na 

lekcjach – 1. 

8. Oceny półroczne i roczne wyrażane są pełnym stopniem stosowanej 

sześciostopniowej skali. 

 

9.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia z oceną 

niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych. 

10.Wewnątrzszkolny system oceniania zawiera ściśle określone wymagania programowe. 

Aby osiągnął pełną obiektywizację preferuje ocenianie w systemie technologicznym, 

wymagania programowe zostały podzielone na dwie kategorie 
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1) wymagania podstawowe (P) 

2) wymagania ponadpodstawowe (PP) 

 

 

PROGRAM NAUCZANIA 

 

 

P                     PP 

§70ł Rytmiczność oceniania 

 

Ustala się w klasach IV – VI następującą liczbę ocen w semestrze dla zajęć edukacyjnych 

realizowanych w wymiarze tygodniowym: 

- jedna godzina tygodniowo – minimum trzy oceny, 

- dwie godziny tygodniowo – minimum cztery oceny, 

- trzy godziny tygodniowo – minimum pięć ocen, 

- cztery i więcej godzin tygodniowo – minimum sześć ocen. 

§70m. Zakres oceniania 

1.Ustalenie kryteriów wymagań na poszczególne stopnie szkolne, wynikające                        

z realizowanego programów nauczania i podstaw programowych poszczególnych 

przedmiotów. 

2.Zapoznanie z ustalonymi kryteriami uczniów i rodziców (opiekunów) na początku 

roku szkolnego. 

§70n. Mierzenie wiedzy i umiejętności ucznia 

 

1.Osiągnięcia uczniów będą mierzone w formie pisemnej : 

1)sprawdziany lub prace klasowe całogodzinne 

2)uczeń zna termin sprawdzianu -przynajmniej tydzień wcześniej 

3)uczeń może pisać tylko jeden sprawdzian w ciągu dnia 

4)jeśli uczeń nie pisał pracy klasowej z powodu nieobecności ma obowiązek napisać ją              

w terminie do tygodnia po uzgodnieniu z nauczycielem uczącym 

5)każdy uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej w terminie 

do  tygodnia od oddania pracy, na zajęciach poza lekcyjnych tylko jeden raz 

6)uczeń ma prawo do poprawy oceny z pracy klasowej – sprawdzianu tylko jeden raz              

w terminie do  tygodnia od oddania pracy 

7)kartkówki, których nauczyciel nie zapowiada obejmują zakres materiału z 3 ostatnich 

zajęć edukacyjnych. 

8)jeżeli uczeń dłużej chorował to nie ocenia się go w ciągu 3 dni od dnia powrotu do 

szkoły, czas ten uczeń przeznacza na nadrobienie zaległości. 

9)w sytuacjach losowych np. pogrzeb, choroba rodziców, uroczystości rodzinne uczeń 

także zostaje zwolniony z oceniania  w dniu bezpośrednio następującym po tym 

zdarzeniu. 

10)uczniowie będą również oceniani w formie odpowiedzi ustnych, różnych zadań oraz 

pracy w grupie. 

11)każdy uczący nauczyciel zawrze z uczniem tzw. kontrakt przedmiotowy. Określi w nim 

dokładnie wymagania edukacyjne oraz zasady oceniania osiągnięć ucznia, np. aktywność 

w czasie zajęć edukacyjnych, dodatkowa praca, przygotowanie do lekcji pomocy, 

materiałów, odrobione dodatkowe zadanie domowe  będą nagradzane plusami lub 

ocenami brak zadania domowego, brak zeszytu, przyborów szkolnych i innych pomocy 

zaleconych przez nauczyciela zostanie odnotowany za pomocą minusów. 
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12)zarówno plusy jak i minusy znajdą odzwierciedlenie w ocenie. 

13)celowe zatajenie braku zadania domowego będzie równoznaczne z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej. 

14)uczeń otrzymuje sprawdzone prace do domu, a po podpisaniu oceny przez rodziców 

zwraca je nauczycielowi danego przedmiotu na kolejnej lekcji. 

15)nauczyciel przechowuje prace klasowe uczniów do końca danego roku szkolnego. 

 

§70o. Kontrakt przedmiotowy w klasach IV – VI. 

 

Zajęcia wychowania fizycznego regulowane są oddzielnym kontraktem. 

1.Uczeń ma obowiązek systematycznego przychodzenia na zajęcia. 

2.Uczeń pozostawia ład i porządek na swoim stanowisku pracy po zakończonej lekcji. 

Podczas lekcji uczeń nie je, nie pije, nie żuje gumy, nie chodzi po klasie bez zgody 

nauczyciela. 

3.Każdy uczeń jest oceniany systematycznie i zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

4.Ocenianiu podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia: 

- Prace klasowe 

- Sprawdziany 

- Kartkówki 

- Odpowiedzi ustne 

- Prace domowe 

- Prace długoterminowe / projekty 

- Zeszyty przedmiotowe 

- Zeszyty ćwiczeń 

- Aktywność na lekcji, praca w grupach 

- Prace dodatkowe dla chętnych uczniów. 

5.Prace klasowe są obowiązkowe. 

6.Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, podawany jest zakres 

sprawdzanych wiadomości i umiejętności. 

7.Oceny z prac klasowych są wpisywane do dziennika kolorem czerwonym. 

8.Praca klasowa jest poprzedzona lekcją powtórzeniową, do której uczeń powinien być 

przygotowany. 

9.Sprawdzian ma formę pisemną lub praktyczną (np. rozpoznawanie organizmów, 

posługiwanie się mikroskopem, korzystanie z mapy). 

10.Krótsze sprawdziany są zapowiadane z kilkudniowym wyprzedzeniem. 

11.Kartkówki nie muszą być zapowiadane i obejmują trzy ostatnio przerabiane tematy. 

12.Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do ustnej i pisemnej odpowiedzi z trzech 

ostatnio przerabianych tematów lekcji. 

13.Uczeń nieobecny na pracy klasowej ( dłuższa nieobecność) jest zobowiązany napisać ją do 

tygodnia po powrocie do szkoły w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

14.Uczeń nieobecny tylko w dniu pisania pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki jest 

zobowiązany napisać ją na następnej lekcji. 

15.Jeśli uczeń opuścił jeden dzień zajęć, powinien w dniu następnym mieć uzupełniony 

zeszyt, zeszyt ćwiczeń i odrobione zadanie domowe. 

16.Osoby reprezentujące szkołę na konkursach i zawodach w dniu następnym nie podlegają 

ocenianiu ( poza pracami długoterminowymi). 

17.Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej, dopuszczającej, dostatecznej i 

dobrej z pracy klasowej w ciągu tygodnia od podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia 

pracę tylko raz i brana jest jest pod uwagę średnia z obu ocen. 

Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną. 
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18.Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria oceniania nie 

zmieniają się. 

19.Prac domowych i odpowiedzi ustnych nie poprawia się. 

20.Po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być 

oceniany do 3 dni po powrocie do szkoły, ale ma obowiązek uzupełnienia materiału bez 

możliwości dołączania do zeszytów kserokopii. 

21.Uczeń jest zobowiązany mieć na lekcji: zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, podręcznik 

oraz inne potrzebne przybory. 

22.Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym powinny 

znajdować się: zapisy numerów lekcji, tematów, notatki, zadania rozwiązywane na lekcji, 

zapisy poleceń prac domowych, prace domowe. 

23.Wprowadza się system „+” (plusów) i „-” (minusów) w którym: 

„+” oznacza pozytywną formę aktywności ucznia w postaci: 

- aktywnego brania udziału w lekcji 

- przygotowania dodatkowych materiałów 

„-” oznacza nieodpowiednią formę aktywności ucznia w postaci: 

- braku zadania domowego 

- braku aktywnej pracy w grupie 

- braku zeszytu, ćwiczeń, podręcznika lub koniecznych materiałów. 

Na podstawie konfiguracji „+” i „-” ustala się wystawienie oceny zawsze po pięciu 

znakach wg skali: 

+ + + + +  bardzo dobry 

+ + + + -   dobry 

+ + + - -    dostateczny 

+ + - - -     dopuszczający 

+ - - - -      niedostateczny. 

24.Odpisywanie prac domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w czasie prac 

pisemnych, oddawanie do oceny prac nie napisanych samodzielnie równa się ocenie 

niedostatecznej.   

25.Niewykonaną pracę domową należy uzupełnić na najbliższą kolejną lekcję. Brak 

uzupełnienia pracy domowej traktowany jest jak jej brak. 

26.Nie przewiduje się cząstkowych ocen celujących z zadań domowych i kartkówek. 

27.Niestosowne zachowanie ucznia na lekcjach może skutkować referatem karnym, 

składającym się z minimum 250 znaków. Referat ten nie podlega ocenie, jednakże 

nieprzygotowanie tej formy zaliczenia skutkuje oceną niedostateczną. 

28.Uczeń ma prawo do podwyższenia  oceny semestralnej lub rocznej jeśli jego średnia 

wynosi: 

1,60 do oceny dopuszczającej 

2,60 do oceny dostatecznej 

3,60 do oceny dobrej 

4,60 do oceny bardzo dobrej 

5,60 do oceny celującej 

w formie pracy uzgodnionej z nauczycielem. 

29.Propozycję oceny semestralnej lub rocznej podaje nauczyciel na tydzień przed konferencją 

klasyfikacyjną, w przypadku oceny niedostatecznej informuje wychowawcę klasy oraz 

pisemnie rodziców z miesięcznym wyprzedzeniem. 

30.Ocena ucznia uwzględnia jego możliwości intelektualne, wkład pracy i sumienność. 

31.Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria oceny co najmniej bardzo 

dobrej oraz osiągnął sukcesy w konkursach przedmiotowych ( I, II, III miejsce na szczeblu 

gminnym lub wyróżnienie na wyższym szczeblu). 
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32.Wszystkie sprawy sporne , nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO oraz 

rozporządzeniami MEN. 
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Zawsze będę przestrzegał zasad bezpieczeństwa na lekcjach! 

 
Zapoznałam się/ Zapoznałem się z regulaminem pracowni, BHP oraz kontraktem 

przedmiotowym. 

 

Klasa VI 

 

Podpis Uczniów Podpis Rodziców 

 

...................................... ..................................... 

...................................... ..................................... 

...................................... ..................................... 

...................................... ..................................... 

...................................... ..................................... 

...................................... ..................................... 

...................................... ..................................... 

...................................... ..................................... 

...................................... ..................................... 

...................................... ..................................... 

..................................... ..................................... 

..................................... ..................................... 

..................................... ..................................... 

 

33.Każdy nauczyciel ustali najbardziej odpowiednie narzędzia pomiaru dydaktycznego. 

Rodzaje testów: 

1)zadania testowe otwarte 

2)zadanie rozszerzonej odpowiedzi 

3)zadanie krótkiej odpowiedzi 

4)zadanie z luką 

5)zadania testowe zamknięte 

6)zadania wielokrotnego wyboru 

7)zadanie „na dobieranie 
„
 zadania typu „ prawda - fałsz 

„
 

34.Uczniowie klasy VI będą pisać próbny sprawdzian szóstoklasisty, zostaną poinformowani 

o poziomach wymagań i standardach  osiągnięć w testach. 

35.Na podstawie wyników testu będzie sporządzony raport o stanie osiągnięć uczniów klasy 

VI. 

 

§70p. Ocena zachowania 

 

1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na 

półroczną         i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

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

1)wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2)postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje 

szkoły; 

3)dbałość o piękno mowy ojczystej; 

4)dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

5)godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

6)okazywanie szacunku innym osobom; 
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7)przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności. 

3.Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w statucie 

szkoły. 

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

ustala się według punktowego systemu oceniania zachowania. 

 

Punktowy system oceny zachowania* 

 

Zachowanie Skrót literowy Liczba punktów 

wzorowe wz. 275 i  powyżej(*) 

bardzo dobre bdb. 274- 201 

dobre db. 200 - 150 

poprawne popr. 149 - 99 

nieodpowiednie ndp. 98 - 45 

naganne nag. 44-0 

*osoba, która uzyskała 45 punktów ujemnych w ciągu jednego semestru, niezależnie od 

ilości zdobytych punktów dodatnich, nie może otrzymać oceny wzorowej w danym 

semestrze roku szkolnego. 

1) Obowiązkiem każdego nauczyciela i pracownika szkoły jest systematyczne 

dokonywanie wpisów do zeszytu obserwacji ucznia, do końca każdego miesiąca. 

2) Za zachowanie ucznia poza szkołą odpowiadają jego rodzice (opiekunowie prawni). 

3). Zasady ustalania oceny zachowania ucznia. 

a) Obowiązkiem nauczyciela – wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich 

rodziców ze szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania uczniów oraz 

procedurami zawartymi w tym regulaminie: 

- podać rodzicom na pierwszym zebraniu, 

- notatka w protokole zebrania, 

- zapis w dzienniku lekcyjnym – lekcja wychowawcza. 

b) Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania  śródroczną i końcoworoczną ucznia 

uwzględniając: 

- liczbę punktów zdobytych przez uczniów w czasie semestru / roku szkolnego, 

- samoocenę ucznia, 

- ocenę klasy. 

c) Nauczyciele wychowawcy dokonują podsumowania punktacji na 1 tydzień przed 

Radą Klasyfikacyjną w danym semestrze roku szkolnego. 

d) W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może obniżyć lub podwyższyć 

ocenę zachowania niezależnie od ilości uzyskanych wcześniej punktów.   

e) Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, zgodnie 

z rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie warunków i sposobów 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

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

szkoły, jeżeli uznają,  że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia 

mogą być zgłoszone w terminie do dwóch dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. 

g) W przypadku stwierdzenia,  że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej 
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liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

h) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

i) Gdy uczeń zagrożony jest oceną naganną, wychowawca podaje ocenę do 

wiadomości uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) na miesiąc przed 

zakończeniem półrocza / roku szkolnego. Pozostałe oceny podane zostają na tydzień 

przed konferencją klasyfikacyjną. 

j) Wychowawca klasy informuje o ustalonych ocenach zachowania: 

- innych nauczycieli – oceny zachowania zostają podane na posiedzeniu 

klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej, 

- uczniów – wychowawca podaje do zeszytu korespondencji ucznia, 

- rodziców – na spotkaniach półrocznych (wywiadówkach). 

k) Rodzic w ciągu 7 dni od powrotu dziecka do szkoły, a w szczególnych sytuacjach 

w ciągu 14 dni, ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka. 

Usprawiedliwienie to powinno być wpisane lub wklejone do zeszytu do korespondencji oraz 

podpisane przez rodzica 

l) Zobowiązuje się uczniów do rozliczenia się z wypożyczonych z biblioteki szkolnej 

książek na tydzień przed roczną konferencja klasyfikacyjną. Niedopełnienie tych 

obowiązków skutkuje uzyskaniem ujemnych punktów z zachowania. 

4). Szczegółowe kryteria ocen zachowania ucznia 

a) Na początku I i II półrocza uczeń otrzymuje 150 pkt. 

b) Bazową część składową oceny zachowania stanowią punkty dodatnie i ujemne, które 

oblicza wychowawca klasy po uwzględnieniu pochwał i nagan dyrekcji oraz grona 

pedagogicznego zapisanych w klasowych zeszytach do korespondencji. 

5) Szczegółowe ustalenia dotyczące punktów dodatnich: 

Lp. Kryteria oceny Osoba oceniająca Liczba 

punktów 

Częstotliwość 

1 Udział w konkursie o zasięgu 

wojewódzkim (konkurs 

wieloetapowy) 

nauczyciel 

przedmiotu 

150 p. każdorazowo 

2 Udział w etapie szkolnym konkursu 

przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim i ogólnopolskim 

(konkurs wieloetapowy) 

nauczyciel 

przedmiotu 

30 p. każdorazowo 

3 Udział w jednoetapowym konkursie 

ogólnopolskim 

nauczyciel 

przedmiotu 

10 p. każdorazowo 

4 Zajęcie I miejsca w konkursie 

indywidualnym gminnym lub 

powiatowym 

nauczyciel 

przedmiotu 

50 p. każdorazowo 

5 Zajęcie II i III miejsca w konkursie 

indywidualnym gminnym lub 

powiatowym 

nauczyciel 

przedmiotu 

40 p. każdorazowo 

6 Zajęcie I miejsca w konkursie 

drużynowym gminnym lub 

powiatowym 

nauczyciel 

przedmiotu 

30 p. każdorazowo 

7 Zajęcie II i III miejsca w konkursie 

drużynowym gminnym lub 

powiatowym 

nauczyciel 

przedmiotu 

20 p. każdorazowo 

8 Zajęcie I miejsca w konkursie 

szkolnym   

nauczyciel 

przedmiotu 

30 p. każdorazowo 
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9 Zajęcie II i III miejsca w konkursie 

szkolnym   

nauczyciel 

przedmiotu 

20 p. każdorazowo 

10 Udział w konkursie szkolnym 

wymagającym wkładu pracy ucznia 

 

nauczyciel  

przedmiotu 

10 p. każdorazowo 

11 Zajęcie I miejsca w indywidualnych 

pozaszkolnych zawodach sportowych 

nauczyciel  

przedmiotu 

50 p. każdorazowo 

12 Zajęcie II i III miejsca w 

indywidualnych pozaszkolnych 

zawodach sportowych 

nauczyciel 

przedmiotu 

40 p. każdorazowo 

13 Zajęcie I miejsca w drużynowych 

pozaszkolnych zawodach sportowych 

nauczyciel  

przedmiotu 

30 p. każdorazowo 

 Zajęcie II i III miejsca w 

drużynowych pozaszkolnych 

zawodach sportowych 

nauczyciel  

przedmiotu 

20 p. każdorazowo 

14 Zajęcie I miejsca w indywidualnych 

szkolnych zawodach 

sportowych   

nauczyciel 

przedmiotu 

30 p. każdorazowo 

15 Zajęcie II i III miejsca w 

indywidualnych szkolnych zawodach 

sportowych   

nauczyciel 

przedmiotu 

20 p. każdorazowo 

16 Zajęcie I miejsca w drużynowych 

szkolnych zawodach sportowych 

nauczyciel 

przedmiotu 

15 p. każdorazowo 

17 Zajęcie II i III miejsca w 

drużynowych szkolnych zawodach 

sportowych 

nauczyciel 

przedmiotu 

10 p. każdorazowo 

18 Reprezentowanie szkoły w zawodach 

sportowych 

 

nauczyciel 

przedmiotu 

10 p. każdorazowo 

19 Udział w rozgrywkach szkolnych nauczyciel 

przedmiotu 

5 p. każdorazowo 

20 Pełnienie funkcji członka Samorządu 

uczniowskiego (aktywne działanie) 

opiekun SU 10 p. jednorazowo 

21 Pełnienie funkcji w zarządzie SU opiekun SU 15 p. jednorazowo 

22 Pełnienie funkcji w samorządzie klasy 

(aktywne działanie) 

wychowawca 15 p. jednorazowo 

23 Rzetelne wypełnianie innych funkcji 

klasowych i szkolnych (poczet 

sztandarowy, dyżurny, klucznik, 

gazetki, itp.) 

wychowawca 5 p. 1 raz w miesiącu 

24 Pomoc w organizacji imprez 

szkolnych i sportowych 

nauczyciel 

organizujący 

5 p. każdorazowo 

25 Pomoc kolegom w nauce, 

koleżeńskość, 

łagodzenie konfliktów koleżeńskich 

wychowawca 10 p. 1 raz na semestr 

(przy ocenianiu 

zachowania) 

26 Brak uwag negatywnych w ciągu 

całego miesiąca 

wychowawca 5 p. raz w miesiącu 

27 100% frekwencja w semestrze wychowawca 10 p. raz w semestrze 

28 Postępy w zachowaniu ucznia, praca wychowawca i 15 p. raz w semestrze 
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nad sobą grono pedagogiczne 

29 Aktywny udział w zajęciach 

pozalekcyjnych (koła zainteresowań) 

nauczyciel 

prowadzący 

10 p. raz w semestrze 

30 Systematyczne korzystanie z 

biblioteki szkolnej 

bibliotekarz 5 p. raz w semestrze 

31 Rzetelne przygotowanie do zajęć 

lekcyjnych wg kontraktów 

przedmiotowych 

nauczyciel 

przedmiotu 

10 p. raz w semestrze 

 

6) Szczegółowe ustalenia dotyczące punktów ujemnych: 

a)Punkty ujemne przyznawane są za każde przewinienie.  

b)Punkty ujemne mogą być przyznawane są przez wszystkich pracowników szkoły. 

c)Posiadanie, stosowanie i rozprowadzanie na terenie szkoły wszelkich używek i substancji 

uzależniających skutkuje natychmiastowym otrzymaniem zachowania nagannego. 

 

Lp. Kryteria oceny Liczba punktów 

1 Bójka - 20 p. 

2 Kradzież - 20 p. 

3 Dopisywanie ocen do dziennika - 20 p. 

4 Podrabianie usprawiedliwień - 20 p. 

5 Wyłudzanie pieniędzy - 15 p. 

6 Lekceważący stosunek do pracowników szkoły - 10 p. 

7 Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli - 10 p. 

8 Zaczepki fizyczne ( popychanie, kopanie, szturchanie, ciągnięcie , 

itp.) 

- 10 p. 

9 Wulgarne słownictwo - 10 p. 

10 Niszczenia mienia szkoły (cały teren szkoły) - 10 p. 

11 Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia ( za każdą 

nieusprawiedliwioną godzinę) 

- 10 p. 

12 Zaczepki słowne (wyzywanie, obrażanie, wyśmiewanie i poniżanie) - 10 p. 

13 Świadome i złośliwe niszczenie rzeczy kolegów i koleżanek - 10 p. 

14 Niewykonanie poleceń nauczyciela - 5 p. 

15 Niewywiązanie się z dobrowolnie podjętych działań - 5 p. 

16 Niewywiązanie się z obowiązku dyżurowania - 5 p. 

17 Przeszkadzanie na lekcji - 5 p. 

18 Złe zachowanie w bibliotece, świetlicy, szatni i korytarzu szkolnym - 5 p. 

19 Celowe zaśmiecanie otoczenia - 5 p. 

20 Brak zeszytu do korespondencji - 5 p. 

22 Niezgodny ze statutem strój - 5 p. 

23 Używanie telefonu komórkowego na terenie szkoły i w czasie zajęć - 5 p. 

24 Brak obuwia zmiennego - 5 p. 

25 Pozostawanie na przerwie w klasie bez zgody nauczyciela - 5 p. 

26 Złe zachowanie podczas imprez i uroczystości szkolnych - 5 p. 

27 Nieoddanie książek do biblioteki szkolnej w terminie - 5 p. 

28 Nieuzasadnione przebywanie i chowanie się przez całą przerwę w 

toaletach 

- 5 p. 

29 Inne skandaliczne zachowania ucznia wg. uznania 

nauczycieli i dyrekcji 

30 Nieprzestrzeganie zasad regulaminu zachowania się na przerwach - 5 p. 
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d)Uczeń, który nie reaguje na akty agresji, których jest świadkiem, może otrzymać punkty 

ujemne wg. uznania wychowawcy. 

5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono 

naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

  6. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rządu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną 

z  zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy 

programowo najwyższej danej szkoły nie kończy szkoły. 

7. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

jest oceną opisową. 

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów niepełnosprawnych 

intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

9. Przy ustalaniu oceny z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne 

dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń na jego zachowanie na 

podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

10. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. 

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

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej 

(półroczu programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę 

uzupełnienia braków na indywidualnych zajęciach z nauczycielem przedmiotu. 

§71. Organizacja roku szkolnego. 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.  

2. Semestr pierwszy zamyka klasyfikacyjna rada pedagogiczna bezpośrednio 

przed przerwą semestralną.  

3.Rok szkolny kończy się 31 sierpnia danego roku szkolnego. 

§72. Zewnętrzny sprawdzian kompetencyjny w klasie szóstej.  

1. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.  

2. Przeprowadzany jest:  przez okręgową komisję egzaminacyjną, zgodnie z procedurami                   

i wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w danym roku szkolnym.  

3.Nad prawidłowym przebiegiem sprawdzianu w szkole czuwa Szkolny Zespół 

Egzaminacyjny wraz z jego przewodniczącym.  

4.Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku tego nie odnotowuje się 

na świadectwie ukończenia szkoły.  

5.Uczeń otrzymuje zaświadczenie z wynikami  sprawdzianu.  

6.Uczeń, który z przyczyn losowych, bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w 

ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym 

terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia 
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danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.  

7.Uczeń, który dwukrotnie nie przystąpił do sprawdzianu powtarza klasę szóstą. 

§73. Uczniowie, którzy mają problemy z opanowaniem podstawy programowej uczestniczą w 

dodatkowych zajęciach wyrównawczych organizowanych na terenie szkoły.  

 §74. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole. 

1.Szkoła dostosowuje  wymagania  edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia w oparciu 

o opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej 

dostarczoną przez rodziców (opiekunów). 

2. Szkoła organizuje zajęcia  dodatkowe dla uczniów zgodnie z ich zainteresowaniami, 

potrzebami uwzględniając opinie i propozycje uczniów, ich rodziców/opiekunów 

prawnych oraz możliwości organizacyjne i koncepcję szkoły. 

3.Formy pomocy:  

1)zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 

2)zajęcia specjalistyczne;  

3)porady dla uczniów;  

4)porady, konsultacje dla rodziców (opiekunów) i nauczycieli; 

5)nauczanie indywidualne; 

6)opieka pedagoga szkolnego. 

 

 

Rozdział 10 

RODZICE 

§75. Szkoła uznaje, iż bezwzględny priorytet w wychowaniu młodego pokolenia ma dom 

rodzinny.  

§76. Rodzice (opiekunowie) mają prawo:  

1) do decydowania o procesie wychowania dziecka w szkole, zapoznania się z ofertą 

wychowawczą i bazą szkoły, tworzenia rady rodziców;  

2) poprzez delegatów rady rodziców wpływania na proces dydaktyczno-wychowawczo-

opiekuńczy szkoły;  

3) uczestniczenia w życiu szkoły, uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania 

i kształcenia swych dzieci.  

§77. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu  są obowiązani do:  

1) zapoznania się ze statutem szkoły i innymi programami i regulaminami 
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obowiązującymi w szkole;  

2) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;  

3) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;  

4) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych;  

5) utrzymywania kontaktów z nauczycielami i dyrektorem szkoły w ramach 

wyznaczonych spotkań.  

§78. W przypadku nie wypełniania przez rodziców zadań opiekuńczych, szkoła zgłasza 

sprawę do Sądu Rodzinnego, Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Ośrodka Pomocy Społecznej 

lub na policję.  

Rozdział 10a 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 

§ 78a.Organizacja oddziałów przedszkolnych 

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 

2. Liczba dzieci w jednym oddziale nie może przekraczać 25 wychowanków. 

3. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do 

piątku. 

4. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

5. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest dostosowany do potrzeb                 

i możliwości psychofizycznych dzieci. 

6. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalany przez 

wychowawcę. 

7.Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy. 

8.Na życzenie rodziców szkoła może organizować  inne zajęcia dodatkowe. 

9.Czas trwania zajęć dodatkowych dostosowany jest do wieku i potrzeb dzieci. 

10.Oddział przedszkolny realizuje program wychowania przedszkolnego zgodny                  

z podstawą programową wychowania przedszkolnego. 

11.Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców/ prawnych opiekunów. 

12.Dzieci mogą być również odbierane przez inne osoby zapewniające 

bezpieczeństwo dziecku upoważnione pisemnie przez rodziców lub prawnych 

opiekunów. 

13.Dzieci nie wydaje się osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych 

środków odurzających.  W takich przypadkach szkoła prosi o interwencję służby 

porządkowe. 
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§ 78b. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych. 

1. Wiek dziecka uprawnionego do zajęć w oddziale przedszkolnym określa Ustawa                           

o systemie oświaty. W uzasadnionych przypadkach do oddziału przedszkolnego może zostać 

przyjęte dziecko w wieku 2,5 lat. 

2. Zasady rekrutacji  do oddziałów przedszkolnych – uchylone 

3. Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego określają art. 20a i nast. Ustawy              

o systemie oświaty. 

4. Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji są ustalane na dany rok szkolny i stanowią 

odrębną dokumentację. 

5. Informacje dotyczące rekrutacji są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 

stronie internetowej szkoły, a także dostępne w szkole. 

78c. Cele i zadania oddziału przedszkolnego 

1.  Celem oddziału przedszkolnego jest objęcie opieki nad dziećmi, w szczególności: 

a) zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w szkole; 

b) stymulowanie rozwoju wychowanków; 

c) kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci wobec siebie, innych ludzi i otaczającego 

świata; 

d) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż.; 

e) współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, zapewnienie w miarę potrzeb 

konsultacji   i pomocy specjalistycznej; 

f) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych; 

g) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej. 

2.W oddziałach przedszkolnych może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka, po złożeniu wniosku rodziców/opiekunów  prawnych do dyrektora szkoły, popartego 

specjalistyczną opinią.  

3.Organizację wczesnego  wspomagania rozwoju dziecka regulują odrębne przepisy.  

§ 78d. Prawa i obowiązki wychowanka. 

1.Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, 

przepisów oświatowych oraz statutu szkoły, w szczególności ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego; 

2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej; 

3) poszanowania jego godności osobistej; 

4) poszanowania jego własności. 

2.Wychowanek ma obowiązek: 
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1) szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów; 

2) po zakończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy; 

3) zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy; 

4) nie przeszkadzać odpoczywającym dzieciom; 

5) być posłusznym poleceniom wychowawcy; 

6) nie oddalać się od grupy. 

 § 78e. W oddziałach przedszkolnych obowiązują zasady regulaminu organizacyjnego 

oddziałów przedszkolnych stanowiące załącznik do statutu. 

  

Rozdział 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§79. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami:  

1.Pieczęć duża, okrągła, metalowa o treści “Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach  godłem                         

w środku”.  

2.Pieczęć mała, okrągła, metalowa o treści “Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach z 

godłem   w środku”.  

3.Pieczęć nagłówkowa, prostokątna o treści “Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka                                  

44-348 Krostoszowice, ul.G. Morcinka 4”.  

§80. Sztandar szkolny.    

1.Szkoła posiada własny sztandar.  

2.Sztandar uczestniczy w ważnych uroczystościach szkolnych. 

3.Szkoła ma ceremoniał, a w szczególności: 

1)pasowanie na uczniów dzieci klas I; 

2)ślubowanie klas VI; 

3)uroczystości związane ze Świętami Narodowymi, Dniem Patrona szkoły. 

 §81. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia: 

1) 5 sal lekcyjnych w tym pracownię komputerową, bibliotekę  i świetlicę szkolną – łączoną 

ze stołówką; 

2) (uchylony); 

3) 2 sale dla oddziałów przedszkolnych; 

4)jedną salę gimnastyczną dostosowaną do prowadzenia zajęć gimnastycznych i gier 

zespołowych;  

5)pomieszczenie dla nauczycieli; 
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6) aneks kuchenny; 

7)gabinet pielęgniarki szkolnej, dzielony z gabinetem logopedy i pedagoga szkolnego; 

8)pomieszczenie na archiwum szkolne; 

9) szatnię dla chłopców i dziewcząt oraz pomieszczenie magazynowe; 

10)magazyn sportowy; 

11)gabinet  dyrektora; 

12)sekretariat szkoły; 

13)szatnię – szafki szatniowe oraz szatnie dla przedszkolaków; 

14)pomieszczenie do wykonywania prac konserwatorskich; 

15)łazienki z ciepłą i zimną wodą oraz sanitariaty; 

16)boisko szkolne przeznaczone do zajęć ruchowych i gier zespołowych; 

17)utwardzoną nawierzchnię, która może być wykorzystana do gier zespołowych, jazdy na 

wrotkach,  a zimą jako sztuczne lodowisko- teren jest oświetlony. 

§82. W szkole działają 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 i opiekuńczej szkoły. 

§83. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

§84. Gospodarka finansowa i materialna szkoły.  

1.Szkoła jest jednostką budżetową.  

2.Rozlicza się z budżetem gminy.  

3.Prowadzi i przechowuje dokumentację gospodarki finansowej i materialnej zgodnie                         

z odrębnymi przepisami.  

§85. Wszelkie uchwały, zarządzenia, decyzje i regulaminy obowiązujące w szkole muszą być 

zgodne  z niniejszym statutem. 

§86. Niniejszy Statut Szkoły jest podstawowym aktem prawnym, regulującym całokształt 

funkcjonowania szkoły.    

§87. Statut Szkoły obowiązuje od daty jego uchwalenia.  

§88.(uchylony) 
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