
STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ w BRALINIE

(tekst ujednolicony )

Na podstawie: 
1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z

późn. zm.);
2) Ustawy  z  dnia  29  grudnia  2015  r.  o  zmianie  ustawy  o  systemie  oświaty  oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35);
3) Ustawy  z  dnia  06  grudnia  2013  r.  o  zmianie  ustawy  o  systemie  oświaty  oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm);
4) Ustawy  z  dnia  23  czerwca  2016  r.  o  zmianie  ustawy  o  systemie  oświaty  oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010);
5) Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad

techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);
6) Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  21  maja  2001  r.  w  sprawie

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r.
Nr 61, poz. 624 z późn. zm);

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2016 roku zmieniającym
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz. 895);

8) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843);

9) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych  warunków  i  sposobu  przeprowadzania  sprawdzianu,  egzaminu
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 959);

10)Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532),

11) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie
warunków  i  sposobu  organizowania  nauki  religii  w  publicznych  przedszkolach  i
szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.);

12)Konwencji  o  prawach  dziecka  przyjęta  przez  Zgromadzenie  Ogólne  Narodów
Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn.
zm,);

13)Ustawy Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm);
14)Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie

warunków  organizowania,  wychowania  i  opieki  dla  dzieci  i  młodzieży
niepełnosprawnych,  niedostosowanych społecznie  i  zagrożonych niedostosowaniem
społecznym (Dz. U. z 2015r. poz. 1113);

15)Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie
szczegółowych  warunków  przechodzenia  ucznia  ze  szkoły  publicznej  lub  szkoły
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej
innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015r. poz. 1248);

16)Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie
wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015r. poz. 1214);

17) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,  szkoły i placówki dokumentacji



przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej do-
kumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz 1170);

18) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie
sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postę-
powaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szcze-
gółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postę-
powania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942);

19) Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 roku w spra-
wie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali na-
ukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organi-
zacji  dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz
nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1202).
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Rozdział  1
Przepisy definiujące

§1.

1.Ilekroć w dalszych przepisach będzie mowa bez bliższego określenia o:
1) Szkole –należy rozumieć Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie;
2) Ustawie –należy rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (t. j. Dz.

U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.);;
3) Statucie –należy rozumieć Statut Szkoły;
4)  Karcie  Nauczyciela  -  należy  przez  to  rozumieć  ustawę  z  26  stycznia  1982  r.  Karta

Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm);
5)  Dyrektorze,  radzie  pedagogicznej,  samorządzie  uczniowskim,  radzie  rodziców-należy

rozumieć organy działające w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie;
6) Uczniach i rodzicach- należy rozumieć uczniów szkoły oraz ich rodziców;
7) Wychowawcy – należy rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej

powierzono jeden z oddziałów w szkole;
8) Organie prowadzącym szkołę – należy rozumieć Gminę Bralin, w imieniu którego działa

Wójt Gminy Bralin;
9)  Organie  sprawującym  nadzór  pedagogiczny  nad  szkołą  –  należy  przez  to  rozumieć

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.

Rozdział  2
Postanowienia ogólne

§ 2.

1. Szkoła Podstawowa w Bralinie jest sześcioklasową szkołą publiczną.
2. Szkoła nosi imię Mikołaja Kopernika nadane dnia 29.09.1973 r.
3. Siedziba szkoły znajduje się w Bralinie przy ul. Rynek 1,  63-640 Bralin.
4. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.

§  3.

Szkoła używa nazwy:  Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie.

§ 4.

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Bralin. Szkoła jest jednostką budżetową Gminy
Bralin.  Obsługę finansowo - materiałową prowadzi  komórka księgowości,  w oparciu o
ustawy:
1) o finansach publicznych ( Dz. U. 2003/15/148 ze zmianami );
2) o rachunkowości ( Dz. U. 2002/76/694 ).

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.
3.Cykl kształcenia trwa 6 lat.
4. (uchylony)
5. Szkoła może prowadzić klasy sportowe i integracyjne zgodnie z odrębnymi przepisami, za

zgodą organu prowadzącego.
6. Szkoła może  prowadzić świetlicę i sklepik szkolny.



Rozdział 3
Cele i zadania szkoły

§ 5.

1.  Szkoła  umożliwia  zdobycie  wiedzy  i  umiejętności  niezbędnych  do  ukończenia  szkoły
poprzez następujące podstawowe formy działalności:
1) obowiązkowe zajęcia lekcyjne;
2) zajęcia wyrównawcze;
3) zajęcia specjalistyczne
4) nadobowiązkowe  zajęcia  pozalekcyjne  prowadzone  w  zakresie  określonym  w

projekcie organizacyjnym.
2.  Szkoła  kształtuje  środowisko  wychowawcze  sprzyjające  realizacji  celów  i  zasad

określonych w ustawie poprzez:
1) organizację pracy wychowawczej w klasach;
2) wykorzystywanie osobowości M. Kopernika jako wzorca człowieka wszechstronnej

wiedzy poprzez:
a)  poszerzanie wiedzy o Patronie,
b)  rozwój umiejętności, zdolności i wiedzy uczniów w różnych dziedzinach nauki,

sztuki i sprawności fizycznej,
c) obchody Dnia Patrona,
d) organizowanie  uroczystości  państwowych  i  szkolnych  z  wykorzystaniem

sztandaru i ceremoniału szkolnego
e) współpraca z Radą i Urzędem Gminy, Kościołem i innymi organizacjami w

realizacji  zadań  wychowawczych  szkoły  i  organizowaniu  uroczystości
środowiskowych

f) udział rodziców w życiu szkoły i klasy.
3.  Szczegółowe  wymagania  wobec  Szkół  określa  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji
Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

§ 6.

1. Szkoła  udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
samodzielnie lub w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

2. Pomoc materialna uczniom polega w szczególności na:
1) diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej ucznia;
2) poszukiwaniu możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej;
3) organizacji zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin.

3. Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z:
1) rodzicami;
2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
3) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
4) Referatem Oświaty, Kultury, Sportu  i Promocji Gminy;
5) innymi  podmiotami  świadczącymi  pomoc  materialną  na  rzecz  rodzin,  dzieci  i

młodzieży.
4. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek:

1) ucznia;
2) rodziców;
3) nauczyciela.

5. Pomoc materialna w zespole jest organizowana w formie:
1) zwolnień z opłat ubezpieczeniowych;



2) bezpłatnych obiadów;
3) stypendiów socjalnych;
4) pomocy rzeczowej lub żywnościowej;
5) realizacji programów rządowych  w tym np. darmowych podręczników dla uczniów
6) refundacji bądź dopłat do zakupu pomocy szkolnych;
7) innych, w zależności od potrzeb i możliwości.

6. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel
w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

7.  Pomoc  materialna  jest  udzielana  uczniom w  celu  zmniejszenia  różnic  w  dostępie  do
edukacji,  umożliwienia pokonywania barier  dostępu do edukacji  wynikających z trudnej
sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

8. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 
    1)  Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

a) stypendium szkolne,
b) zasiłek szkolny.

    2)  Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: 
a) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;

   b) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
9.  Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i

motywacyjnym. 
10.  Stypendium szkolne:
       1) Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności 
gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub 
wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem pkt 1);

         a)  uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków
publicznych,  może  otrzymać  stypendium  szkolne  w  wysokości,  która  łącznie  z
innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza
dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w  art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

      2)  Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie;
 a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,

w  tym  wyrównawczych,  wykraczających  poza  zajęcia  realizowane  w  szkole w
ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych
poza szkołą,

b)  pomocy rzeczowej  o  charakterze  edukacyjnym,  w tym w szczególności  zakupu
podręczników.

       3) Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie;
4) Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania 

się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

       5) Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy
niż 10 miesięcy w danym  roku szkolnym.

11. Zasiłek szkolny: 
1) Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej

sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego; 
2) Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie

wydatków związanych z  procesem edukacyjnym lub w formie  pomocy rzeczowej  o



charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego
stypendium szkolnego;

3) Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90 e. Ust. 3 
ustawy o systemie oświaty.

4) O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

12. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla  uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o
charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności: 
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej

uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;
2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb  uczniów

zamieszkałych na terenie gminy;
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

12a.  Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia 
postępowania w sprawie przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym.

13.  Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 
1) Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką

średnią ocen oraz co najmniej  dobrą ocenę zachowania w okresie  poprzedzającym
okres  w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe
może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie
sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę
zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium;

2) O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może
ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki w danym typie
szkoły, z zastrzeżeniem ust. a) i b);

a) Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej
oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki,

b)  Stypendium  za  osiągnięcia  sportowe  nie  udziela  się  uczniom  klas  I-III  szkoły
podstawowej. 

3) Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną;
4) Średnią ocen, o której mowa w pkt. 13,1, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu

opinii  rady  pedagogicznej  i  samorządu  uczniowskiego  oraz  uwzględniając  poziom
przewidzianych na ten cel środków;

5)  Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki  w nauce lub za osiągnięcia  sportowe
wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze
swoją opinią dyrektorowi szkoły; 

6) Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz na rok; 
7) Stypendium za wyniki  w nauce lub za osiągnięcia  sportowe nie  może przekroczyć

kwoty stanowiącej dwu krotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala
dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę;

8) Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły,
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ
prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

14.  Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt gminy. 
15. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje



administracyjne. 
1) Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na; 

a) wniosek rodziców,
b )wniosek dyrektora szkoły.

2)  Świadczenia  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  mogą  być  również
przyznawane z urzędu;

3) Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera
w szczególności; 

a) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,
b) miejsce zamieszkania ucznia,
c)dane  uzasadniające  przyznanie  świadczenia  pomocy  materialnej,  w  tym

zaświadczenie o wysokości dochodów, z zastrzeżeniem ust. 5,
d) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.

4) W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta
ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości
dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z
pomocy społecznej;

5) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego
roku szkolnego;

6) W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być
złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6. 

16.  Rodzice ucznia otrzymującego  stypendium  szkolne  są  obowiązani  niezwłocznie
powiadomić  organ,  który  przyznał  stypendium,  o  ustaniu  przyczyn,  które  stanowiły
podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

17.  Stypendium  szkolne  wstrzymuje  się  albo  cofa  w  przypadku  ustania  przyczyn,  które
stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

18. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w
trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

19. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się
w drodze decyzji administracyjnej. 

20. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium
szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie
lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania
takiego zwrotu. 

21. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz  stypendium za
wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest zadaniem własnym gminy. 

22.  Na  dofinansowanie  świadczeń  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  gmina
otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. 

23. Stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe są finansowane z dochodów
jednostek samorządu terytorialnego.

§ 7.

1.  Szkoła  realizuje  cele  i  zadania  poprzez  pełną  realizację  programów  nauczania  i
wychowania, a w szczególności :
1) rozwija osobowość uczniów z uwzględnieniem indywidualnych różnic i przygotowuje

do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich;
2) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:

a) współpracę z  Poradnią  Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie,
b) organizację zajęć zespołów korekcyjno - kompensacyjnych i wyrównawczych,



c) organizowanie w miarę potrzeb nauczania indywidualnego.
3) organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez:

a) prowadzenie gimnastyki korekcyjnej,
b) współpraca z lekarzem i pielęgniarką ,
c)  organizowanie  pokazowych  ćwiczeń  umożliwiających  rodzicom  poznawanie

sposobów przeciwdziałania wadom rozwojowym.
4) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów;
5) realizowanie indywidualnych programów  nauczania ;
6) ukończenia szkoły w skróconym czasie poprzez;

a) promowanie poza normalnym trybem uczniów wybitnie uzdolnionych,
b) ustalenie indywidualnego toku nauki szczególnie uzdolnionych uczniów kl. IV-VI,

7) umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej poprzez;
a) prowadzenie lekcji religii w szkole,
b) umożliwienie spełniania praktyk religijnych zgodnie z treścią.

2.  Współpraca  zespołu  z  poradniami  psychologiczno  –  pedagogicznymi  obejmuje  zakres
działań:
1) wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywność uczenia się,

nabywania  i  rozwijania  umiejętności  rozwiązywania  konfliktów i  problemów oraz
innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;

2) profilaktykę uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,  udzielanie pomocy
psychologiczno – pedagogicznej dzieci i młodzieży z grup ryzyka;

3) terapię zaburzeń rozwojowych i dysfunkcjach;
4) wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny;
5) pomoc  w  dokonywaniu  wyboru  kierunku  kształcenia,  zawodu  i  planu  kariery

zawodowej;
6) prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
7) pomoc  rodzicom  i  nauczycielem  w  diagnozowaniu  i  rozwijaniu  potencjalnych

możliwości oraz mocnych stron uczniów;
8) organizację dodatkowej pomocy w nauce dla uczniów potrzebujących takiej  formy

wsparcia.
3.  Szczegółowe zadania dydaktyczno-wychowawcze na dany rok ujęte są w planie pracy

szkoły opracowywanym i zatwierdzanym przez radę pedagogiczną.            
4.  Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych

w ustawie poprzez realizację zadań zawartych w Programie Wychowawczym Szkoły i
Programie Profilaktyki,  dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb
środowiska.

5. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z
Radą Pedagogiczną.

6.  Dwie  godziny  obowiązkowych  zajęć  wychowania  fizycznego  dla  uczniów  klas  IV-VI
szkoły podstawowej w ramach tygodniowego wymiaru godzin, mogą być realizowane w
formie:
1) zajęć sportowych;
2) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;
3) zajęć tanecznych;
4) aktywnych form turystyki.

7. Zajęcia wychowania fizycznego, o których mowa w ust. 1, mogą być organizowane przez
szkołę jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne.

8.  Realizacja  ww. dwóch godzin  obowiązkowych zajęć  wychowania fizycznego,  powinny
uwzględniać:

1) potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia sportowe w danej



dziedzinie sportu lub aktywności fizycznej;
2) uwarunkowania lokalne;
3) miejsce zamieszkania uczniów;
4) tradycje sportowe środowiska lub szkoły;
5) możliwości kadrowe.

9. Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, dwóch godzin
obowiązkowych  zajęć  wychowania  fizycznego  organizowanych  w  formie  zajęć
określonych w ust. 1, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.

§ 8.

1.Szkoła  wykonuje  zadania  opiekuńcze  odpowiednio  do  wieku  ucznia,  potrzeb
środowiskowych,  zgodnie  z  przepisami  bezpieczeństwa i  higieny oraz w szczególności
poprzez:
1)  opiekę  nauczyciela  prowadzącego  zajęcia  obowiązkowe,  nadobowiązkowe  i

pozalekcyjne;
2)  opiekę nauczycieli dyżurnych w czasie przerw międzylekcyjnych;
3) opiekę nauczyciela świetlicy szkolnej nad uczniami rodziców pracujących i uczniami
dojeżdżającymi.

2. W czasie wycieczek organizowanych przez szkołę opiekę zapewnią kierownik wycieczki  i
nauczyciele opiekunowie  zgodnie z przepisami bhp – szczegóły w rozdziałach VI i VII.

3.  Dyżury  nauczycielskie  w  szkole  pełnione  są  wg  następujących  zasad  organizacyjno-
porządkowych:
1) dyżur rozpoczyna się na 15 min przed rozpoczęciem zajęć tj. o godz. 8.15 i pełniony

jest przez trzech nauczycieli;
2) w czasie  przerw międzylekcyjnych  dyżur  pełni  2  –  5  nauczycieli  (w zależności  od

potrzeb  wynikających z planu);
3) nauczyciele  pełnią  dyżury  w  sektorach  wyznaczonych  przez  dyrektora  zgodnie  z

regulaminem dyżurów;
4) w czasie przerw w zajęciach pozalekcyjnych opiekę sprawuje n-l prowadzący zajęcia;
5) ilość dyżurów nauczycielskich zależy od ilości godzin dydaktyczno-wychowawczych.

4. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, zwłaszcza nad:
      1)uczniami najniższych klas i uczniami dojeżdżającymi poprzez;

a) pracę świetlicy szkolnej,
b) opiekę sprawowaną przez wychowawcę klasy,
c) organizowanie dożywiania i żywienia z wykorzystaniem  stołówki gimnazjum.

      2) uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów poprzez;
a) zespoły korekcyjno – kompensacyjne,
b) zespoły wyrównawcze,
c) gimnastykę korekcyjną .

      3) uczniami z rodzin posiadających trudne warunki materialne lub losowe poprzez;
a) ustalenie potrzeb dziecka,
b) występowanie do opieki społecznej, kościoła, PCK, innych organizacji i sponsorów 

prywatnych o  pomoc   materialną,
c) zapewnienie wyżywienia i dożywiania,
d) organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu i wypoczynku zimowego i 

letniego.



Rozdział 4
Procedury organizacji  pomocy psychologiczno- pedagogicznej

§ 9.

1.  Szkoła  zapewnia  uczniom  pomoc  psychologiczno-pedagogiczną,  za  jej  organizację
odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

2.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest  uczniowi na podstawie rozpoznania
jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych,
zainteresowań i uzdolnień.

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup
klasowych, pedagog szkolny oraz inni specjaliści zatrudnieni w szkole.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest poprzez zindywidualizowaną pracę
z uczniem na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych.

5. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje się dla uczniów:
1) z niepełnosprawnością;
2) z niedostosowaniem społecznym;
3) z zagrożeniem niedostosowania społecznego;
4) ze szczególnymi uzdolnieniami;
5) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
6) z zaburzeniami komunikacji językowej;
7) z chorobą przewlekłą;
8) z sytuacją kryzysową lub traumatyczną;
9) z niepowodzeniami edukacyjnymi;
10) z zaniedbań środowiskowych, związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
11) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą

środowiska  edukacyjnego,  w  tym  związanych  z  wcześniejszym  kształceniem
zagranicą.

6. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla ucznia organizowana jest w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy,
c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób.

2)  zajęć dydaktyczno- wyrównawczych;
a) dla uczniów mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
danego typu edukacyjnego,

b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób.
3)  zajęć specjalistycznych, w tym zajęć korekcyjno- kompensacyjnych;

a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 
     rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników 
     tych zajęć wynosi do 5,
b) logopedycznych - dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia 
    komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć   

                wynosi do 4,
c) socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla 
   uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. 
   Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.

4)  porad i konsultacji;
5) oddziału klas terapeutycznych;



a) dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających
dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb
edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej,

b)  nauczanie jest tu prowadzone według realizowanych w szkole programów
nauczania, z uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form realizacji do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów,

c) oddziały klas terapeutycznych organizowane są z początkiem roku szkolnego w
przypadku zaistnienia w szkole takiej potrzeby,

d) liczba uczniów w oddziale klasy nie może przekroczyć 15 osób,
e)  objęcie ucznia nauką w oddziale  klasy terapeutycznej wymaga opinii poradni

psychologiczno-pedagogicznej.
6a.  Nauka ucznia w oddziale  klasy terapeutycznej  oraz  udział  ucznia  w  zajęciach

dydaktyczno-  wyrównawczych  i  zajęciach  specjalistycznych trwa do czasu usunięcia
opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo
wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia nauką w oddziale klasy
tego typu.

7.  Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45
minut, godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut. 

8.  Liczebność  zespołów,  w  ramach  których  udzielana  jest  pomoc  psychologiczno-
pedagogiczna:

1)  zajęcia rozwijające uzdolnienia- do 8 uczniów;
2)  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- do 8 uczniów;
3)  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne- do 5 uczniów;
4)  zajęcia logopedyczne- do 4 uczniów;
5)  zajęcia socjoterapeutyczne- do 10 uczniów;

9. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla rodziców organizowana jest w formie:
1) porad;
2) konsultacji;
3) warsztatów;
4) szkoleń.

10. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) Rodzicami uczniów;
2) Poradniami  psychologiczno-  pedagogicznymi  (m.in.  Poradnią  Psychologiczno-

Pedagogiczną w Kępnie), w tym poradniami specjalistycznymi;
3) Placówkami doskonalenia  nauczycieli  (m.in.  Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli  w

Kaliszu);
4) Innymi przedszkolami, szkołami, placówkami;
5) Organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  instytucjami  działającymi  na  rzecz

rodziny,  dzieci  i  młodzieży  (m.in.  przychodnią  MEDICA w  Bralinie,  Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bralinie, Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Kępnie,
Policją, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie);

11. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną jest organizowana z inicjatywy:
1) Ucznia;
2) Rodziców ucznia;
3) Nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem;
4) Poradni- psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
5) Asystenta edukacji romskiej.

12.  Potrzeba  udzielania  pomocy  psychologiczno-  pedagogicznej  zgłaszana  jest  w  formie



pisemnej  do Dyrekcji szkoły.
13.  W  celu  rozpoznania  i  zdiagnozowania  uczniów  wymagających  udzielenia  pomocy

psychologiczno- pedagogicznej do zadań nauczycieli  należy:
1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów,

w  tym  diagnozowanie  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz
możliwości  psychofizycznych,  w  tym  szczególnych  uzdolnień  oraz  zaplanowanie
sposobów ich zaspokojenia;

2) Minimalizowanie  skutków  zaburzeń  rozwojowych,  zapobieganie  zaburzeniom
zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej  w
środowisku szkolnym i pozaszkolnym, poszczególnych uczniów.

13a.  Działania te obejmują w oddziałach  klas I–III obserwację  pedagogiczną  w  trakcie
bieżącej pracy z uczniem i pomiary pedagogiczne, mające na celu rozpoznanie u uczniów
ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. Mają także na celu
rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie
uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań
i uzdolnień uczniów.

Rozdział 5
Organy szkoły

§ 10.

1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły;
2) rada pedagogiczna;
3) rada rodziców;
4) samorząd uczniowski ;
5) rzecznik praw ucznia.

2. Kompetencje poszczególnych organów szkoły:
1) dyrektor szkoły:

a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
c) przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
d) realizuje  uchwały  Rady  Pedagogicznej,  jeżeli  są  zgodne  z  prawem  oświatowym;

niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący,
e) powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu

prowadzącego i Rady Pedagogicznej,
f) zatrudnia  i  zwalnia  nauczycieli  i  pracowników  niepedagogicznych  zgodnie  z

odrębnymi  przepisami;  prowadzi  politykę  kadrową  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami,

g) przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły,
h) dysponuje  środkami  finansowymi  szkoły  i  ponosi  odpowiedzialność  za  ich

prawidłowe wykorzystanie,
i) powołuje  zespół  doradczy,  w  skład  którego  wchodzą:  wicedyrektor,  opiekun

Samorządu Uczniowskiego i dwóch n-li wybranych spośród grona pedagogicznego,
j) występuje  z  wnioskami,  po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Pedagogicznej,  w  sprawach

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli  i innych pracowników szkoły,
k) przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej, przedstawia – nie rzadziej niż

dwa  razy  do  roku  –  ogólne  wnioski  wynikające  ze  sprawowanego  nadzoru
pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,

l) rozstrzyga sytuacje sporne pomiędzy organami szkoły,



ł)  dokonuje oceny pracy nauczyciela oraz dokonuje oceny dorobku nauczyciela za okres
stażu,

m)nadaje nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego,
n) współdziała  ze  szkołami  wyższymi  oraz  zakładami  kształcenia  nauczycieli  w

organizacji praktyk pedagogicznych,
o) (uchylony)
p) kontroluje  spełnianie  obowiązku  szkolnego  i  wydaje  decyzje  administracyjne  w

zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenia
egzaminu klasyfikacyjnego, reprezentuje szkołę na zewnątrz,

r)  w  realizacji  swych  zadań  współpracuje  z  Radą  Pedagogiczną,  Rodzicami  i
Samorządem Uczniowskim,

s)  ustala  zajęcia,  w których,  ze  względu  na  potrzeby edukacyjne  dzieci  i  młodzieży
niepełnosprawnych  oraz  niedostosowanych  społecznie,  uczestniczą  nauczyciele  i
specjaliści,

t)  zatwierdza  i  podaje  do  publicznej  wiadomości,  odpowiednio  szkolny  zestaw
podręczników i  szkolny zestaw programów nauczania, które będą obowiązywać od
początku następnego roku szkolnego. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny
zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne,

u)  wyrażanie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,
w) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia

specjalnego ucznia,
x) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność 
wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej,

y) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego ucznia,

z) Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy. Skreślenie następuje 
na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu 
uczniowskiego. Dotyczy to ucznia objętego obowiązkiem szkolnym, w uzasadnionych
przypadkach uczeń ten na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez 
kuratora oświaty do innej szkoły,

za) Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez 
wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

- organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,
- organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

3. Rada Pedagogiczna, jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 
zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  W skład rady pedagogicznej wchodzą: 
dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, 

1.a.  1) kompetencje stanowiące:
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
e) przygotowuje  projekt statutu szkoły,
f) przyjmuje uchwalony przez Radę Rodziców Program Wychowawczy  i Program 

Profilaktyki , 
g) zgoda i cofnięcie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego.
h)podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

     i) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 



sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu 
doskonalenia pracy szkoły;

   2) kompetencje opiniujące:
a) organizacja  pracy  szkoły,  w  tym  tygodniowy  rozkład  zajęć  lekcyjnych  i

pozalekcyjnych,
b) projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora, 
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) propozycje  dyrektora  w  sprawie  przydziału  nauczycielom  stałych  prac  i  zajęć  w

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, opiniuje pracę dyrektora w związku z jego oceną,

e) kalendarz roku szkolnego.
3) Zasady działalności Rady Pedagogicznej określa Regulaminem Rady Pedagogicznej ;
4) Rada Pedagogiczna do chwili powstania rady szkoły:

a)  uchwala statut szkoły,
b)  przedstawia  wnioski  w sprawie  rocznego  planu finansowego  środków specjalnych

szkoły,
c)  może  występować  do  organu  sprawującego  nadzór  pedagogiczny  nad  szkołą  o

zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, dyrektora lub innego nauczyciela,
d)  z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do

dyrektora, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
e)   opiniuje przedstawione  przez dyrektora propozycje  realizacji dwóch godzin 

obowiązkowych  zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI ,
f)  w uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady 

rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub 
szkolnym zestawie podręczników,

g)  w  zebraniach  rady  pedagogicznej  mogą  brać  udział, z  głosem  doradczym, osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym
jest  działalność  wychowawcza  lub  rozszerzanie  i  wzbogacanie  form  działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

h) zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w
każdym  okresie  w  związku  z  klasyfikowaniem  i  promowaniem  uczniów,  po
zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących
potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, rady szkoły organu prowadzącego szkołę
albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,

i)    dyrektor  zespołu  wstrzymuje  wykonywanie  uchwał,  o  których  mowa  w  ust.  6,
niezgodnych  z  przepisami  prawa.  O  wstrzymaniu  wykonywania  uchwały  dyrektor
niezwłocznie  zawiadamia  organ  prowadzący szkołę  oraz  organ  sprawujący nadzór
pedagogiczny,

 j)  Rada  Pedagogiczna  może  występować  z  wnioskiem  o  odwołanie  nauczyciela  ze
stanowiska  dyrektora  lub  do  dyrektora  o  odwołanie  nauczyciela  z  innej  funkcji
kierowniczej w zespole,

k) w przypadku określonym w ust. j) - organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany
przeprowadzić  postępowanie  wyjaśniające  i  powiadomić  o  jego  wyniku  Radę
Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku,

l)   tryb zwoływania, zasady działania i inne kwestie związane z funkcjonowaniem Rady
Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej,

ł) osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania
spraw  poruszanych  na  zebraniu  rady  pedagogicznej,  które  mogą  naruszać  dobra



osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
4.  Rada rodziców: 

1) Zasady działalności Rady Rodziców określone są w regulaminie;  
2)  Może  występować  do  rady  pedagogicznej  i  dyrektora  z  wnioskami  i  opiniami

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;
3) Może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych  źródeł;
4) Czynnie uczestniczyć w pracy szkoły i zespołów klasowych;
5)  W  skład  rady  rodziców  wchodzi,  po  jednym  przedstawicielu  rad  oddziałowych,

wybranych w tajnych wyborach przez  zebranie rodziców uczniów danego oddziału, w
tym także przedstawiciele rodziców wychowanków oddziału „ 0”;

  6) Kompetencje rady rodziców;
a)  występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę

oraz  organu   sprawującego   nadzór  pedagogiczny  z  wnioskami  i opiniami  we
wszystkich sprawach szkoły,

b)  uchwalanie  w  porozumieniu  z  radą  pedagogiczną  programu  wychowawczego
szkoły (obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym
skierowane  do  uczniów,  realizowanego  przez  nauczycieli)  oraz  programu
profilaktyki (dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego
środowiska,  obejmującego  wszystkie  treści  i  działania  o  charakterze
profilaktycznym  skierowane  do  uczniów,  nauczycieli  i  rodziców;  jeżeli  rada
rodziców  w  terminie  30  dni  od  dnia  rozpoczęcia  roku  szkolnego  nie  uzyska
porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły
lub programu profilaktyki,  program ten ustala  dyrektor  szkoły w uzgodnieniu z
organem sprawującym  nadzór  pedagogiczny;  program ustalony  przez  dyrektora
szkoły  obowiązuje  do  czasu  uchwalenia  programu  przez  radę  rodziców  w
porozumieniu z radą pedagogiczną,

c)  opiniowanie  programu  i  harmonogramu  poprawy  efektywności  kształcenia  lub
wychowania szkoły,

d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
e) deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły,
f)ma prawo opiniować pracę nauczyciela kończącego stażu.

5. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd może przedstawiać
radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a
w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) wyrażania opinii nt. zmian w statucie szkoły,
2) prawo do zapoznania się z programem nauczania, treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami,
3) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
4) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającej rozwijanie i zaspakajanie 

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi ,
 6) w porozumieniu z dyrektorem prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna 

samorządu ( za jego zgodą),
 7) samorząd uczniowski ustala regulamin swojej działalności.

6. Rzecznik Praw Ucznia:
1) Rzecznik Praw Ucznia to nauczyciel wybrany przez społeczność uczniowską w drodze

tajnego głosowania, obdarzony zaufaniem, powołany do:
a)  przeciwdziałania  łamaniu  praw ucznia  określonych  w Statucie  Szkoły  oraz  praw

dziecka zawartych m.in. w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka,



b)  podejmowania  działań  na  rzecz  zapewnienia  uczniom  warunków  do  pełnego  i
harmonijnego rozwoju oraz poszanowania ich godności,

c) informowania uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
d) podejmowania interwencji w razie naruszenia podstawowych praw ucznia, 
e) rozwiązywania spraw spornych, 
f) reprezentowania interesów uczniów przed Radą Pedagogiczną oraz Dyrekcją szkoły. 

2) Rola rzecznika: 
a) propagowanie praw ucznia i dziecka, 
b)  współpraca  z  Samorządem  Uczniowskim  w  zakresie  upowszechniania  praw  i

obowiązków ucznia, 
c) doradzanie w sytuacjach konfliktowych, 
d) mediacja miedzy stronami konfliktu, 
e)  podejmowanie  współpracy  z  Samorządem  Uczniowskim,  wychowawcami,

dyrektorem szkoły w przypadku wystąpienia sporu, 
f) reprezentowanie interesów uczniów na zebraniach Rady Pedagogicznej, 
g)  interwencja  w  razie  naruszania  podstawowych  praw ucznia  i  udzielanie  pomocy

zgodnie z ustalonym trybem postępowania. 
3) Podstawowe obowiązki rzecznika: 

a) dokonywanie analizy i oceny przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkole, 
b) rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie działalności samorządowej w szkole, 
c) zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole, 
d)  mediacja  między  członkami  społeczności  szkolnej  w  sprawach  naruszania  praw
ucznia.

4) Rzecznik Praw Ucznia przy wykonywaniu swoich zadań kieruje się: 
a)  zasadą  dobra  ucznia  -  wszystkie  działania  podejmuje  w  najlepiej  rozumianym

interesie ucznia, 
b) zasadą równości - troszczy się o ochronę praw i dobro każdego ucznia.

5)Rzecznikiem Praw Dziecka może zostać wybrany w wyborach tajnych, każdy nauczyciel
pracujący w szkole. Czynne prawo wyborcze przysługuje uczniom kl. IV – VI. Wybory
odbywają się raz na dwa lata w miesiącu maju. 

6)Wybory przygotowuje i organizuje Samorząd Uczniowski.

Rozdział 6
Zasady współdziałania organów szkoły i rozwiązywania konfliktów

§ 11.

1. Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i
planowanych działaniach poprzez:
1) zarządzenie wewnętrzne dyrektora;
2) ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń;
3) zebrania  Rady  Pedagogicznej,  pracowników  administracji  i  obsługi  z  kadrą

kierowniczą, rodziców z nauczycielami, wychowawcami klas i dyrektorem;
4) apele szkolne;
5) gazetę szkolną;
6) stronę internetową szkoły;
7) pocztę elektroniczną.

2. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia,  wychowania i
opieki dzieci i młodzieży oraz rozwiązywania wszystkich istotnych problemów szkoły .

3. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia,  tolerancji i  wzajemnego



szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich
kompetencji.

4. Rodzice  i  uczniowie  przedstawiają  wnioski  i  opinie  organom  szkoły  poprzez  swoje
reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

5. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi
szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych
posiedzeń tych organów.

6. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych zebraniach zainteresowanych organów, a
w szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  wymagających  podjęcia  szybkiej  decyzji  w
terminie 7 dni.

7. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych
lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

8. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły, który:
1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w granicach swoich kompetencji;
2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu;
3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych  i 

podejmowanych działaniach i decyzjach;
4) organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły. W przypadku wytworzenia się 

sytuacji konfliktowej między organami szkoły lub wewnątrz niego, dyrektor szkoły 
jest zobowiązany do:

a) zbadania przyczyny konfliktu;
b) wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej 

przewodniczących organów będących stronami.
9. Spory pomiędzy dyrektorem szkoły a innymi organami szkoły rozstrzyga,  w zależności od

przedmiotu sporu, organ prowadzący szkoły.
10. Spory między organami szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej

poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.
11. Strona  „poszkodowana”  w  pierwszej  kolejności  winna  się  zwrócić  do  strony

„przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.
12. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

§ 12.

1. Konflikty pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:
1) wychowawca klasy – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w

danej klasie a uczniami tej klasy;
2) dyrektor lub wicedyrektor – jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu  lub

konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy;
2.  W przypadku  pisemnej  skargi  o  naruszeniu  praw  dziecka  dyrektor  powołuje  komisję

rozpatrującą zasadność skargi. W skład komisji wchodzą:
1) przedstawiciele stron konfliktu;
2) rzecznik praw ucznia;
3) z-ca dyrektora  szkoły.
Komisja  w trakcie  postępowania gromadzi  dowody,  prowadzi  rozmowy ze  świadkami
zdarzenia oraz stronami, których sprawa dotyczy.

3. Pisemną skargę może złożyć, w terminie 14 dni od zaistnienia wydarzenia:
1) uczeń;
2) rodzice ucznia;
3) Samorząd Uczniowski;



4) Rada Rodziców;
5) Pracownik szkoły.

4.W  terminie  14  dni  komisja  wydaje  uczniowi  i  jego  rodzicom  pisemną  decyzję
potwierdzającą lub negującą naruszenie  praw.  Stanowisko komisji  jest  ostateczne i  nie
podlega trybowi odwołań.

5.W przypadku  stwierdzenia  zasadności  skargi  dyrektor  zespołu  udziela  kary,  zgodnie  z
przepisami zawartymi w Karcie Nauczyciela i Kodeksie Pracy.

6.W  przypadku  skargi  nieuzasadnionej  dyrektor  szkoły  kończy  procedurę,  odpowiadając
pisemnie na postawione zarzuty.

Rozdział   7
Organizacja szkoły

§ 13.

1. Kalendarz roku szkolnego na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i 
Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46, poz. 432,
z późn. zm.), określa w zarządzeniu dyrektor szkoły po zasięgnięciu rady pedagogicznej, 
rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

2. Ustala się dwa okresy roku szkolnego. Czas trwania półrocza dyrektor określa  corocznie w
kalendarzu szkolnym.

3.  Kalendarz roku szkolnego przygotowany przez dyrektora powinien być podany uczniom i
rodzicom w pierwszym miesiącu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym i powinien
zawierać  terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  zajęć,  terminy  przerw  w  nauce,  terminy
ustalenia  ocen  śródrocznych  i  rocznych,  terminy  posiedzeń  rady  pedagogicznej
zatwierdzającej klasyfikację i promocję.

4. Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
5.  Zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze  rozpoczynają  się  w  pierwszym  powszednim  dniu

września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w
piątek  lub  sobotę,  zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze  rozpoczynają  się  w  najbliższy
poniedziałek po dniu 1 września.

6. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego, terminy
rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych ogłasza - po zasięgnięciu opinii wojewodów i
kuratorów oświaty - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż
do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały
ferie zimowe.

7. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu
uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły
może,  w danym roku szkolnym,  ustalić  dodatkowe dni  wolne od zajęć  dydaktyczno-
wychowawczych, w wymiarze  - do 6 dni. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych,  mogą być ustalone:
1) (uchylony)

  2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w
przepisach  o  stosunku  państwa  do  poszczególnych  kościołów  lub  związków
wyznaniowych;

3)  w  inne  dni,  jeżeli  jest  to  uzasadnione  organizacją  pracy  szkoły  lub  potrzebami
społeczności lokalnej.

8.  Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich
rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 7.



9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od
zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 7, dyrektor szkoły, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może,
za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych,  pod  warunkiem  zrealizowania  zajęć  przypadających  w  te  dni  w
wyznaczone soboty.

10.W  dniach,  o  których  mowa  w  ust.  7,  szkoła  ma  obowiązek  zorganizowania  zajęć
wychowawczo-opiekuńczych.   Szkoła  ma  obowiązek  informowania  rodziców  o
możliwości udziału uczniów w tych zajęciach.

§ 14.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacyjny
szkoły opracowany przez dyrektora na dany rok szkolny na podstawie planu nauczania
oraz planu finansowego szkoły.

2. Arkusz  organizacyjny  szkoły  opracowuje  się  do  30  kwietnia  i  przedstawia  do
zatwierdzenia  organowi  prowadzącemu  szkołę.  Arkusz  organizacyjny  powinien  być
zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zatwierdza się w szczególności liczbę pracowników
szkoły łącznie z  liczbą  stanowisk kierowniczych,  ogólną  liczbę godzin  przedmiotów i
zajęć  obowiązkowych oraz  liczbę  godzin  przedmiotów nadobowiązkowych w tym kół
zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych
przez organ prowadzący szkołę.

4. Zatwierdzony arkusz organizacyjny szkoły jest dokumentem nie podlegającym zmianie w
swych zasadniczych założeniach od 1.VI do końca przyszłego roku szkolnego. Korekty są
możliwe aneksem za zgodą organu prowadzącego.

§ 15.

1. Podstawową jednostką szkoły jest  oddział  złożony z uczniów, którzy w jednorocznym
kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych
określonych planem nauczania.

1a.  Oddziałem  opiekuje  się  nauczyciel  wychowawca.  Dla  zapewnienia  ciągłości  i
skuteczności  pracy  wychowawczej  wskazane  jest  aby  nauczyciel  wychowawca
opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

1b. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

2.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 luty 2012r. w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z
późn. zm) w klasach IV-VI szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy:
1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych komputerowych - w oddziałach liczących

więcej niż 24 uczniów, z tym że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby
stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących
więcej niż 24 uczniów;  

3) na  zajęciach  wychowania  do  życia  w  rodzinie,  zgodnie  z  przepisami  w  sprawie
sposobu  nauczania  szkolnego  oraz  zakresu  treści  dotyczących  wiedzy  o  życiu
seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o
wartości  rodziny,  życia  w  fazie  prenatalnej  oraz  metodach  i  środkach  świadomej
prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.



3. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III  są prowadzone w oddziałach liczących nie
więcej niż 25 uczniów.

4.  W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału
klas I- III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli
liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 3.

5.  Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor
szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 4, zwiększając liczbę uczniów w
oddziale ponad liczbę określoną w ust. 3 

6.  Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
7. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ustępem 5 i 6, w

szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego
zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

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

9.  W roku szkolnym 2015/2016 zapisy ust.  3  do 8 dotyczą  klas  I  i  II  natomiast  w roku
szkolnym 2016/2017 obowiązywać będą również w klasie III szkoły podstawowej.

§ 16.

1. Organizację  stałych,  obowiązkowych  i  nadobowiązkowych  zajęć  dydaktycznych  i
wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na
podstawie  zatwierdzonego  arkusza  organizacyjnego  z  uwzględnieniem  zasad  ochrony
zdrowia, higieny pracy i bazy szkoły.

2. Tygodniowy rozkład zajęć kl. 1 – 3 określa ogólny podział czasu na poszczególne zajęcia
wyznaczone  ramowym  planem  nauczania;  szczegółowy  rozkład  dzienny  zajęć  ustala
nauczyciel.

3.  Uczniowie klas 1-3 odbierani są ze szkoły przez rodziców lub upoważnione przez nich na
piśmie  osoby.  W przypadku  spóźnień  ww.  osoby,  dzieci  mają  obowiązek  pobytu  w
świetlicy szkolnej w godzinach jej pracy. 

4. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii oraz innych zajęciach edukacyjnych
dodatkowych, przebywają w tym czasie w świetlicy lub bibliotece szkolnej ewentualnie
na zajęciach równoległej klasy.

5.  Jeżeli szkoła nie jest w stanie zapewnić opieki na pierwszej lub ostatniej lekcji, możliwe
jest zwolnienie uczniów danej klasy pod warunkiem, że:

1) uczniowie i  ich opiekunowie zostaną o tym fakcie  powiadomieni z co najmniej  1 -
dniowym wyprzedzeniem;

2) dzieci,  które muszą przyjść do szkoły wcześniej  lub nie  mogą wrócić wcześniej  do
domu, mają zapewnioną opiekę w świetlicy.

6.  Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych o którym mowa w ust. 1, powinien uwzględniać
potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.

7.  W  pomieszczeniach  szkoły  zapewnia  się  uczniom  możliwość  pozostawienia  części
podręczników  i  przyborów  szkolnych  (w  oddziałach  realizujących  nowa  podstawę
programową).

§ 17.

1. Podstawową  formą  pracy  szkoły  są  zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze  prowadzone
systemem:

1) nauczania zintegrowanego w kl. 1-3;
2) nauczania klasowo-lekcyjnego w kl. 4 – 6.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.



3. Godzina zajęć dydaktyczno-wychowawczych w świetlicy trwa 60 minut.
4. Specjalistyczne  zajęcia  wsparcia  psychologiczno-pedagogicznego  trwają  60`

1) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w
    od  30  do  60  minut  zachowując  ogólny  tygodniowy  czas  zajęć  ustalony  w

tygodniowym  rozkładzie zajęć.
        2) Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w oddziale klas I- III ustala
             nauczyciel prowadzący te zajęcia.

 3) Oddziałem opiekuje się nauczyciel- wychowawca, którego formy spełniania zadań  
     powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków
     środowiskowych szkoły.

§ 18.

1. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych
w tym gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej  finansowanych z budżetu szkoły powinny
wynosić:
1) koła zainteresowań i koła przedmiotowe (płatne z budżetu –nie może przekroczyć 8

uczniów) ;
2) gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna  – do 12;
3) zajęcia dydaktyczno wyrównawcze  – 4 – 8;
4) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne  – 2 – 5 ;
5) logopedyczne  – 2 – 4;
6) w  szczególnie   uzasadnionych   przypadkach,   za   zgodą   organu prowadzącego

zajęcia  specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie;
       7) w razie potrzeby dopuszcza się możliwość tworzenia grup między klasowych.
2. Zajęcia  w  kołach  zainteresowań  płatnych  ze  środków  organu  prowadzącego  za  jego

zgodą, mogą być organizowane na innych zasadach niż w ust.1.
3.  Uczniowie są kwalifikowani na zajęcia dodatkowe na podstawie opinii Poradni PP lub

powołanych przez dyrektora zespołu powoływanego przez dyrektora zgodnie § 6 statutu.
Po zakwalifikowaniu obecność uczniów jest  obowiązkowa.  Opuszczanie zajęć wpływa
negatywnie  na  ocenę  z  zachowania,  a  w  przypadku  dwukrotnej  nieusprawiedliwionej
nieobecności skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

§ 19.

Zasady  organizacji  klas  z  rozszerzonym  programem  wychowania  fizycznego  określają
odrębne przepisy.

§ 20.

1. Szkoła  może  przyjmować  słuchaczy zakładów  kształcenia  nauczycieli  oraz  studentów
szkół  wyższych  kształcących  nauczycieli  na  praktyki  pedagogiczne  na  podstawie
pisemnego porozumienia  zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub  za jego zgodą z
poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2. Opiekuna praktyk wyznacza dyrektor zespołu.
3.   Po  zakończeniu  praktyk  opiekun  przygotowuje  opinię  lub  ocenę,  w  zależności  od

wymagań placówki kierującej słuchacza lub studenta.
4.    Dokumentację praktyki przechowuje się w szkole. 

§ 21.



1. Szkoła umożliwia wszystkim uczniom korzystanie z obiadów w stołówce gimnazjum w
Bralinie.

2.  Zasady  korzystania  ze  stołówki  gimnazjum,  zachowania  się  w  trakcie  obiadów  i
odpłatności regulują przepisy statutu gimnazjum. 

3.  Dla  wychowanków oddziału  przedszkolnego dzieci  6-letnich  organizuje  się  dowożenie
obiadów przygotowywanych w przedszkolu w Bralinie. 

§ 22.

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
zadań  dydaktycznych  i  wychowawczych  szkoły,  doskonalenia  warsztatu  pracy
nauczyciela,  popularyzowaniu  wiedzy  pedagogicznej  wśród  rodziców  oraz  wiedzy  o
regionie.

2.  Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciela i inni pracownicy szkoły oraz
rodzice.. Wszyscy oni tworzą liczbę czytelników.

2a. Biblioteka szkolna współpracuje z :
1) uczniami;
2) nauczycielami i wychowawcami;
3) rodzicami ;
4) innymi bibliotekami.

2b.W ramach swej działalności biblioteka szkolna może także nawiązywać współpracę z :
1) gminą;
2) władzami lokalnymi;
3) ośrodkami kultury;
4) innymi instytucjami.

2c.  W  szkole  istnieją  przyjęte  zasady  współpracy  biblioteki  z  osobami  i  podmiotami  
wymienionymi w ust. 1 i 2.

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwić:
1) Gromadzenie i opracowanie zbiorów;
2) Korzystanie ze zbiorów w bibliotece i wypożyczalnie ich poza bibliotekę;

4. Czas pracy biblioteki wynosi 30 godzin zegarowych tygodniowo i jest tak ustalony, aby
uczniowie mogli korzystać z niej podczas zajęć lekcyjnych, po ich zakończeniu lub przed
rozpoczęciem. Harmonogram czasu pracy biblioteki szkolnej ustala nauczyciel bibliotekarz
i zatwierdzony jest przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i
Rady Rodziców.

5. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) w zakresie pracy pedagogicznej z uczniem:

    a) udostępnianie zbiorów,
    b)  udzielanie  informacji  bibliotecznych,  katalogowych,  bibliograficznych,

rzeczowych,
    c)  informowanie uczniów i nauczycieli o nowych zbiorach,
    d)  inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie,
    e)  prowadzenie różnych form informacji o książkach i propagowanie czytelnictwa,
    f) przysposabianie uczniów do samokształcenia przez korzystanie z różnych źródeł

informacji, 
2) w zakresie pracy organizacyjnej:

a) gromadzenie i ewidencję zbiorów,
b) konserwację i selekcję zbiorów,
c) opracowanie biblioteczne zbiorów,
d) organizację warsztatu informacyjnego,



e) organizację udostępniania zbiorów,
f) prace związane z planowaniem i sprawozdawczością.

3) w zakresie współpracy z rodzicami:
a) informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów,
b) udostępnianie zbiorów,
c) współpraca w zakresie egzekwowania regulaminu biblioteki.

4) w zakresie współpracy z nauczycielami:
a) zapoznanie ze zbiorami i przyjmowanie propozycji zakupu nowych zbiorów,
b) informowanie o poziomie czytelnictwa wśród uczniów,
c) współpraca w zakresie egzekwowania regulaminu biblioteki,
d) udział nauczycieli w selekcji księgozbioru.
e) współpraca  w zakresie promowania czytelnictwa wśród uczniów

5) w zakresie współpracy z innymi bibliotekami:
a) wypożyczenia międzybiblioteczne (w miarę potrzeb i możliwości),
b) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (konferencje, warsztaty,

wykłady, spotkania autorskie),
c) udział w imprezach czytelniczych (w miarę potrzeb i możliwości),
d) informowanie o zbiorach gromadzonych w innych bibliotekach.

6. W bibliotece systematycznie dokonuje się selekcji księgozbioru, wycofując egzemplarze
nieaktualne, nieprzydatne w pracy zespołu, zaczytane.

7. Inwentaryzację  księgozbioru  przeprowadza  się  na  wniosek  dyrektora  zespołu,  co
najmniej raz na 5 lat (wówczas okres udostępniania księgozbioru zostaje skrócony).

8. Bezpośredni  nadzór  nad  pracą  nauczyciela  bibliotekarza  sprawuje  dyrektor  zespołu,
zapewniając  odpowiednie  wyposażenie  warunkujące  pracę  biblioteki  oraz
bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.

9. Wydatki biblioteczne obejmują zakupy nowych zbiorów, ich konserwację, zakup mebli,
druków  bibliotecznych,  materiałów  piśmiennych,  pomocy  dydaktycznych  oraz
komputeryzację biblioteki.

10. Wydatki  na  potrzeby  pracy  biblioteki  zapewnia  dyrektor  w  miarę  możliwości
finansowych, zgodnie z planem finansowo – rzeczowym szkoły.

11. Biblioteka  zajmuje  się  wypożyczaniem  podręczników  i  materiałów  ćwiczeniowych
uczniom.

13. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:
1) właściwą obsadę personalną,
2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę,
3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej,
4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki,
5)  inspirowanie  współpracy  grona  pedagogicznego  z  biblioteką  w  celu  wykorzystania

zbiorów    bibliotecznych  w  pracy  dydaktyczno-wychowawczej,  w  przygotowaniu
uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej,

6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki,
7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza.

§ 23.

1. Dla uczniów klas, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy
rodziców lub dojazd do szkoły –  szkoła organizuje świetlicę szkolną. 

2.  Czas  pracy  świetlicy  jest  dostosowywany  do  potrzeb  uczniów  w  miarę  możliwości
określonych projektem. Świetlica  prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.

3. Do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie klas  1 - 3 oraz dojeżdżający uczniowie klas



4-6 oraz zapisani przez rodziców wychowankowie oddziału przedszkolnego.
4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie

nie powinna przekraczać 25.
5. Nauczyciele świetlicy zapewniają opiekę przebywającym w niej dzieciom oraz realizują

zajęcia  wychowawcze zgodnie z  planem pracy zatwierdzonym przez Dyrektora Szkoły.
6.  Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczą działalności szkoły, której

zadania dotyczą:
1) diagnozowania potrzeb uczniów w zakresie wychowawczym;
2) kształcenia kultury osobistej;
3) kształcenia nawyków higienicznych;
4) poznawania świata;
5) rozwijanie i doskonalenie umiejętności formułowania myśli i poprawnego wyrażania

ich w mowie i piśmie;
6) tworzenie  życzliwej  atmosfery  sprzyjającej  podtrzymywaniu  aktywności  twórczej,

kształtowanie umiejętności odbioru zjawisk artystycznych.
7. Formy pracy w świetlicy to:

1) organizowanie pomocy uczniom słabszym;
2) organizowanie konkursów (czytelniczych, recytatorskich, rysunkowych);
3) słuchanie audycji radiowych i nagrań płytowych;
4) oglądanie audycji telewizyjnych i filmów wideo;
5) udział wychowanków w uroczystościach szkolnych i  pracach społecznych na rzecz

zespołu i najbliższego otoczenia;
6) organizowanie wycieczek, spacerów i zabaw ba świeżym powietrzu;
7) spotkania  z  ludźmi  ze  świata  kultury,  służby  zdrowia  i  innych  dziedzin  życia

społecznego (zwłaszcza ze środowiska lokalnego).
8. Czas pracy świetlicy może być zmieniany w zależności od potrzeb zespołu.
9. Uczeń może opuścić świetlicę:

1) pod opieką rodzica;
2) pod opieką osoby upoważnionej przez rodzica;
3) samodzielnie, na pisemną zgodę rodzica (pozostawioną w dokumentacji świetlicy).

10. W przypadku, kiedy po dziecko nie zgłasza się rodzic, upoważniona przez rodzica osoba
nauczyciel  wychowawca  świetlicy  kontaktuje  się  telefonicznie  z  rodzicem  w  celu
uzyskania informacji dotyczącej odbioru dziecka. 

11. W przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego lub odmowy natychmiastowego
odebrania dziecka przez rodzica lub osobę, o której mowa w ust. 9 pkt. 2, nauczyciel
powiadamia policję i pozostaje z dzieckiem (dziećmi) do czasu jej przyjazdu.

12. Nauczyciel  świetlicy,  po  zawiadomieniu  dyrekcji  szkoły,  powiadamia  policję  także  w
przypadku,  kiedy po dziecko zgłasza  się  rodzic  lub  osoba przez  niego upoważniona,
której  zachowanie  wyraźnie  wskazuje  na  spożycie  alkoholu  lub  innych  środków
odurzających.  

13. W świetlicy  mogą  przebywać  uczniowie,  którym  nie  ma  możliwości  zabezpieczenia
efektywnego zastępstwa w przypadku nagłej nieobecności nauczyciela.

§ 24.

1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia:
1) sale lekcyjne / pracownie przedmiotowe;
2) sala komputerowa;
3) bibliotekę;
4) świetlicę ;



5) salę gimnastyczną ;
6) gabinet pielęgniarki szkolnej;
7) boisko  sportowe;
8) sklepik szkolny;
9) szatnię; 
10) sanitariaty;
11) archiwum;
12) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

Rozdział   8
Bezpieczeństwo i opieka

§ 25.

1. W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa,  ochrony  przed  przemocą,  uzależnieniami,
demoralizacją  oraz  innymi  przejawami  patologii  społecznej  woźny  lub  sprzątaczki  (w
zależności  od  czasu  pracy),  mają  prawo zatrzymania  i  kontrolowania  wszystkich  osób
obcych przebywających na terenie budynku i obejścia szkoły. 

2. Woźnemu lub dozorcy nie wolno wpuścić do budynku (wypuścić z budynku) osób, co do
których  nie  ma  pewności  ich  poprawnego  zachowania.  O  zatrzymaniu  woźny  lub
sprzątaczka ma obowiązek natychmiast powiadomić dyrektora szkoły bądź wicedyrektora.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas zajęć w obiektach sportowych
wszystkie  drzwi  wewnętrzne  sali  gimnastycznej,  boiska  oraz  szatnie  powinny  być
zamknięte. 

4. Nauczyciel  wychowania  fizycznego  osobiście  wpuszcza  uczniów  na  teren  sali
gimnastycznej i boiska sprawując nad nimi opiekę, po wyjściu z szatni ostatniego ucznia,
zamyka ww. obiekty. 

5. Uczniom nie wolno samodzielnie przebywać w obiektach sportowych.
6. Wszyscy  uczniowie  mają  obowiązek  dostosowania  się  do  poleceń  nauczycieli

dyżurujących podczas przerw międzylekcyjnych oraz pracowników obsługi. 
7. Za pracę szatni odpowiada woźny. Uczniom nie wolno bez zezwolenia woźnego wchodzić

do szatni.
8. Uczniom z wyjątkiem przerwy śniadaniowej i obiadowej, nie wolno opuszczać budynku

szkoły. 
9. Zaleca się aby uczniowie kl. I –III przychodzili do szkoły i wracali do domu po zajęciach

pod opieką rodziców ( prawnych opiekunów). Sytuacjach pozostałych rodziców prosi się o
złożenie  wychowawcom  na  piśmie,  oświadczenia  że  ich  dzieci  mogą  samodzielnie
przychodzić/wracać  do/ z  szkoły/domu.

§ 26.

1.  Szkoła  zapewnia  uczniom  opiekę  pedagogiczną  oraz  pełne  bezpieczeństwo  w  czasie
organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem.
1) podczas  zajęć  obowiązkowych,  nadobowiązkowych  i  pozalekcyjnych  za

bezpieczeństwo  uczniów  odpowiada  nauczyciel  prowadzący  zajęcia.  Nauczyciel  ten
zobowiązany  jest  również  do  niezwłocznego  poinformowania  dyrektora  szkoły  o
każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;

2) podczas  zajęć  poza  terenem  zespołu  pełną  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo
uczniów  ponosi  nauczyciel  prowadzący  zajęcia,  a  podczas  wycieczek  i  imprez
szkolnych – kierownik wycieczki lub imprezy wraz z opiekunami.



2.   Dyrektor szkoły, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i
higienicznych  warunków  korzystania  z  obiektów  należących  do  szkoły  w  tym
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy.

§ 27.

1. Nauczyciel i inne osoby prowadzące zajęcia zobowiązani są do sprawowania opieki nad
uczniami przebywającymi w zespole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych:
1) pracownicy, o których mowa powyżej są zobowiązani do:
     a)  przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa  uczniów  na  prowadzonych  przez  siebie

zajęciach,
     b)  do  systematycznego  kontrolowania  pod  względem bhp  miejsca,  w  którym są

prowadzone zajęcia,
     c) samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia  o

zagrożeniu dyrektorowi lub wicedyrektorowi zespołu,
     d) kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych i niezwłocznego

reagowanie na nagłą, nie zapowiedzianą nieobecność poprzez informowanie o tym
osobiście lub za pośrednictwem właściwego wychowawcy rodziców,

     e) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu
opracowanego przez dyrekcję szkoły,

     f)  wprowadzania  uczniów  do  sal  i  pracowni  oraz  przestrzeganie  regulaminów
obowiązujących w tych pomieszczeniach,

     g) zamykania sal lekcyjnych i innych pomieszczeń po zakończeniu danej jednostki
lekcyjnej oraz pozostawienia klucza w pokoju nauczycielskim w wyznaczonym do
tego miejscu,

h) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (informatyka,  technika) opiekun
pracowni opracowuje regulamin pracowni i na pierwszych zajęciach lekcyjnych w
danym roku szkolnym zapoznaje z nim uczniów,

i) w salach gimnastycznych i na boisku obowiązuje nauczyciela prowadzącego zajęcia i
uczniów przestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej i boiska oraz przepisów bhp.

§ 28.

1. Nauczyciele  zobowiązani  są  do  pełnienia  dyżurów  przed  rozpoczęciem  swoich  zajęć
(obowiązkowych  i  nadobowiązkowych)  w  czasie  przerw  międzylekcyjnych  oraz  po
zajęciach według corocznie ustalonego przez dyrektora zespołu harmonogramu.

2. Dyżurującemu nauczycielowi  nie  wolno  zejść  z  dyżuru  do  czasu  zastąpienia  go  przez
innego nauczyciela.

3. W  czasie  zajęć  edukacyjnych  pozalekcyjnych  obowiązki  właściwe  dla  nauczyciela
dyżurującego pełni nauczyciel prowadzący dane zajęcia.

4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie zajęć pozalekcyjnych
obejmuje  czas  od  chwili  rozpoczęcia  tych  zajęć  do  chwili  opuszczenia  przez  uczniów
budynku szkoły po zajęciach.

5. Dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurujący mają obowiązek zapobiegać
niebezpiecznym  zabawom  i  zachowaniom  na  korytarzach  i  w  pomieszczeniach
sanitarnych.

6. W  razie  nieobecności  nauczyciela  dyżurnego  w  wyznaczonym  dniu,  nauczyciel
zastępujący przejmuje obowiązek pełnienia dyżuru.

7. W  razie  zaistnienia  wypadku  uczniowskiego,  nauczyciel,  który  jest  jego  świadkiem,
zawiadamia pielęgniarkę szkolną, a następnie dyrektora szkoły lub wicedyrektora.



8. Dyrektor  szkoły  lub  wicedyrektor,  w  razie  konieczności,  powiadamia  o  zaistniałym
wypadku pogotowie ratunkowe oraz rodziców.

§ 29.

1. Z  uwagi  na  bezpieczeństwo  uczniów  w  szkole  i  poza  nią  wprowadza  się  procedurę
zwalniania z zajęć lekcyjnych.

2. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych:
1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców;
2) w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu rodziców i

odebraniu ucznia przez samych rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.
3. Zwolnienie indywidualne możliwe jest tylko w przypadku pisemnej prośby w dzienniczku

napisanej i podpisanej przez rodzica lub osobistej prośby, będącej wynikiem zgłoszenia się
do  szkoły  i  uzgodnienia  czasu  zwolnienia  ucznia  z  wychowawcą  lub  nauczycielem
przedmiotu  rodzica.  W  przypadku  nieobecności  wychowawcy  klasy  i  nauczyciela
przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor szkoły lub dyrektor.

4. W przypadku, gdy nauczyciel zauważy objawy złego samopoczucia ucznia lub uczeń sam
zgłosi  nauczycielowi  taki  fakt,  nauczyciel  odsyła  go  do  pielęgniarki  szkolnej  lub
sekretariatu  szkoły,  gdzie  po  stwierdzeniu  objawów  powiadamia  się  rodziców  ucznia,
prosząc o pilne zgłoszenie się do zespołu.

5. Dziecko odbiera rodzic najszybciej jak to możliwe.
6. Z W sytuacji, kiedy po odbiór ucznia z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 4 zgłosi się

rodzic, którego zachowanie wyraźnie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków
odurzających wzywa się policję.

7. Jeśli sytuacja, o której mowa w ust. 4 ma miejsce podczas zajęć lekcyjnych, nauczyciel za
pośrednictwem przewodniczącego samorządu klasy lub pracownika będącego w pobliżu
sali lekcyjnej wzywa pielęgniarkę, która przejmuje opiekę nad uczniem.

8. W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywany jest lekarz.
9. Dopuszcza się możliwość zwalniania uczniów (całej klasy) z ostatniej godziny lekcyjnej

lub  odwoływania  zajęć  z  pierwszej  godziny  lekcyjnej,  zgodnie  z  planem  zajęć,  w
przypadkach podyktowanych nieobecnością nauczycieli lub z innych ważnych przyczyn
uniemożliwiających zorganizowanie zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.

10. Informacja  o  zwolnieniu  z  zajęć  lub  ich  odwołaniu  musi  zostać  podana  uczniom  i
rodzicom najpóźniej dzień wcześniej, przy czym uczniom klas I – III szkoły podstawowej
informację  podaje  się  w  formie  pisemnej,  natomiast  pozostałym  uczniom  szkoły
podstawowej  informacje  przekazuje  się  ustnie  z  poleceniem  odnotowania  jej  w
dzienniczku ucznia lub w przypadku jego braku w zeszycie przedmiotowym.

11. Za przekazanie informacji, o której mowa w ust. 10 odpowiedzialny jest wychowawca,
a  w  przypadku  jego  nieobecności  inny  nauczyciel  wskazany  przez  wicedyrektora,
wicedyrektor lub dyrektor.

§ 30.

1. W szkole obowiązuje sprawny sposób przekazywania informacji uczniowi i jego rodzicom:
1) informacje  bezpośrednio  dotyczące  ucznia  przekazywane  są  na  bieżąco  rodzicowi

telefonicznie lub pisemnie za pośrednictwem poczty;
2) informacje organizacyjne, informacje dotyczące zachowania ucznia mogą być również

wpisywane do dzienniczka, który jest obowiązkowy dla każdego ucznia lub do zeszytu
do korespondencji, jeśli taki zeszyt wprowadzi wychowawca klasy informując o tym



uczniów w ciągu pierwszego tygodnia nauki w danym roku szkolnym, a rodziców na
pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu z rodzicami;

3) w przypadku braku przez ucznia dzienniczka i zeszytu do korespondencji informacje są
wpisywane  na  ostatniej  stronie  zeszytu  przedmiotowego  przeznaczonego  do  zajęć
edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela, który takiego wpisu dokonuje.
a) wpisów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i  3 począwszy od klasy czwartej  szkoły

podstawowej  mogą  dokonywać  sami  uczniowie  na  polecenie  nauczyciela  lub
nauczyciele,

b)  dopuszcza  się  możliwość,  zwłaszcza  w  klasach  I  –  III  szkoły  podstawowej,
przekazywania  krótkich  informacji  przygotowanych  przez  nauczyciela  na
komputerze lub ręcznie i wklejenie ich przez ucznia do dzienniczka lub do zeszytu
do korespondencji,

c) w zespole dopuszcza się także możliwość przekazywania bieżących informacji drogą
elektroniczną, za zgodą nauczyciela i rodzica.  

Rozdział 9
Wycieczki i imprezy

§ 31.

1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.
2. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu: poznanie kraju, jego

przyrody, zabytków, historii, języka, kultury, poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia,
wspomaganie  rodziny  i  szkoły  w  procesie  wychowawczym,  upowszechnianie  zasad
ochrony środowiska,  podnoszenie  sprawności  fizycznej,  poprawę  stanu  zdrowia  dzieci
pochodzących  z  terenów zagrożonych,  upowszechnianie  aktywnych  form wypoczynku,
przeciwdziałanie patologii społecznej oraz poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w
różnych sytuacjach.

3. Wycieczki  mogą  być  organizowane  w  ramach  zajęć  lekcyjnych,  pozalekcyjnych  i
pozaszkolnych.

4. Organizację i program wycieczki oraz imprezy dostosowuje się do wieku, zainteresowań,
potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, umiejętności oraz do szkolnego
programu nauczania realizowanego przez nauczyciela.

§ 32.

1. Organizowanie turystyki i krajoznawstwa może odbywać się w następujących formach:
1) wycieczki  przedmiotowe  –  inicjowane  i  realizowane  przez  nauczyciela  w  celu

uzupełnienia  programu  nauczania,  w  ramach  danego  przedmiotu  lub  przedmiotów
pokrewnych;

2) wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników
przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych;

3) imprezy krajoznawczo – turystyczne takie jak: biwaki, konkursy, turnieje, zawody;
4) imprezy turystyki  kwalifikowanej  i  obozy wędrowne,  w których udział  wymaga od

uczestników  przygotowania  kondycyjnego  i  umiejętności  specjalistycznych,  w  tym
posługiwania się specjalistycznym sprzętem;

5) imprezy wyjazdowe –  związane  z  realizacją  programu nauczania,  takie  jak:  zielone
szkoły, szkoły zimowe i szkoły ekologiczne.

§ 33.



1. Kierownika  wycieczki  lub  imprezy  wyznacza  dyrektor  spośród  pedagogicznych
pracowników  szkoły  o  kwalifikacjach  odpowiednich  do  realizacji  form  wycieczki.
Kierownik wycieczki w przypadku prowadzenia obozu wędrownego musi legitymować się
zaświadczeniem  o  ukończeniu  odpowiedniego  kursu,  a  kierownik  imprez  turystyki
kwalifikowanej  posiada  uprawnienia  lub  stopień  trenera  bądź  instruktora  odpowiedniej
dyscypliny sportu.

2. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel lub inna osoba pełnoletnia, która
uzyska zgodę dyrektora szkoły.

3. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jeden z nich powinien
być nauczycielem.

4. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce zagranicznej może
być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się  w kraju
docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie wycieczki.

5. Kierownik wycieczki w szczególności:
1) opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy;
2) opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników;
3) zapewnia warunki do realizacji programu i regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym 

zakresie;
4) określa zadania opiekuna;
5) organizuje transport, wyżywienie i zapewnia noclegi dla uczestników;
6) nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę 

pierwszej pomocy;
7) dokonuje podziału zadań wśród uczestników;
8) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub 

imprezy.
6. Opiekun wycieczki:

1) sprawuje opiekę nad uczniami;
2) współdziała z kierownikiem;
3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu;
4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom;
5) wykonuje zadania zlecone przez kierownika.

7. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych uczniów.

8. Nauczyciele powinni posiadać pisemną delegację wystawioną przez dyrektora szkoły. 
Dokument stwierdza fakt świadczenia pracy nauczyciela poza szkołą.

§ 34.

1. Liczba  uczestników  wycieczki  pozostających  pod  opieką  jednego  wychowawcy  jest
uzależniona od formy wycieczki:
1) w przypadku wycieczek przedmiotowych w miejscu lokalizacji szkoły nauczyciel lub

wychowawca sprawuje opiekę nad wszystkimi uczniami/wychowankami;
2)  w  przypadku  wycieczek  wyjazdowych  /autokarowych  liczba  uczestników nie  może

przekraczać 15 osób pozostających pod opieką jednego wychowawcy;
3) w przypadku wycieczek górskich liczba uczestników nie może przekraczać 10 osób

pozostających pod opieką jednego wychowawcy;
4)  w  przypadku  wycieczek  wysokogórskich  górskich  liczba  uczestników  nie  może

przekraczać 7 osób pozostających pod opieką jednego wychowawcy;
5)  w  wycieczkach  rowerowych  liczba  uczestników  nie  może  przekraczać  10  osób

pozostających  pod  opieką  jednego  wychowawcy,  przy  czym  należy  zachować



dodatkowe zasady bezpieczeństwa polegające na zachowaniu odpowiednich odległości
pomiędzy grupami uczestników oraz oznakowaniu kamizelkami odblaskowymi.

2. Liczba opiekunów może ulec zmianie uwzględniając wiek, stan zdrowia, specyfikę imprez
oraz ewentualną niepełnosprawność dzieci lub młodzieży.

3. Miejscem  zbiórki  uczniów  rozpoczynającej  i  kończącej  się  wycieczki  jest  plac  przed
szkołą lub inne miejsce uzgodnione wcześniej z dyrekcją szkoły.

4. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć uczestników o zasadach bezpieczeństwa
i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.

5. Opiekunowie  sprawdzają  stan  liczbowy jej  uczestników przed wyruszeniem  z  każdego
miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu celowego.

6. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach
zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych, którzy
powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.

7. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledź i innych przyczyn
zagrażających bezpieczeństwu.

8. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa poruszania się
po drogach.

9. Uczestnicy  wycieczek  i  imprez  powinni  być  objęci  ubezpieczeniem  od  następstw
nieszczęśliwych  wypadków,  a  w  przypadku  wycieczek  zagranicznych  dodatkowo  od
kosztów leczenia.

 
§ 35.

1.Uczestnik wycieczki jest obowiązany:
1) przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej porze,
2) poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym, złym samopoczuciu,
3) wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika,
4) w środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna,
5) w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okna,

nie zaśmiecać pojazdu,
6) korzystać z urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
7) w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna,
8) dbać o higienę i schludny wygląd,
9) nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna,
10)w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać

postanowień i regulaminów tych obiektów,
11)zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,
12)przestrzegać  zakazu  palenia  papierosów,  picia  alkoholu,  zażywania  narkotyków  i

innych środków odurzających.

§ 36.

1. Plan finansowy wycieczki musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika
wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.

2. Wycieczki mogą być finansowane ze składek uczestników, środków Rady Rodziców lub
innych sponsorów.

3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z
nią kosztów, chyba że udział w imprezie jest finansowany z innych źródeł.

4. Z  chwilą  podjęcia  decyzji  o  udziale  w  wycieczce,  chętni  zobowiązani  do  wpłacenia
zaliczki  na  poczet  kosztów  w kwocie  ustalonej  przez  organizatora  w  porozumieniu  z



dyrektorem szkoły.
5. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację

tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu z wyjątkiem:
1) zgłoszenia organizatorowi rezygnacji w terminie nie krótszym niż jeden tydzień przed

rozpoczęciem imprezy;
2) znalezienie zastępstwa spośród uczniów szkoły we własnym zakresie.

6. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w imprezie.
7.  Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych, 

określa sposób zagospodarowania nadwyżki względnie niedoboru finansowego.
8. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców listy wpłat oraz 

rachunki, faktury, bilety wydawane przez uprawnione podmioty gospodarcze – w 
wyjątkowych sytuacjach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane 
przez kierownika i wszystkich opiekunów (nie mogą przekroczyć 20% kosztów 
wycieczki).

§ 37.

1.Dokumentacja wycieczki lub imprezy zawiera:
1) kartę wycieczki lub imprezy z harmonogramem;
2) dwa egzemplarze listy uczestników wycieczki lub imprezy podpisane przez kierownika,

z  tym  że  w  przypadku  imprezy  sportowej  (zawody,  turnieje  itp.)  lista  winna  być
dodatkowo podpisana przez pielęgniarkę szkolną;

3) pisemną zgodę rodziców;
4) program wycieczki zawierający: cel wycieczki, trasy, zwiedzane obiekty; w przypadku

wycieczek jednodniowych – program wpisany jest do karty wycieczki, w przypadku
wyjazdu kilkudniowego osobny program dołączony zostaje do karty wycieczki;

6) rozliczenie finansowe wycieczki następuje po jej zakończeniu;
7) dokumentacja wycieczki lub imprezy, o której mowa w ust. 1 - 4 winna być złożona

dyrektorowi  szkoły  w  terminie  co  najmniej  3  dni  przed  jej  rozpoczęciem  do
zatwierdzenia, w przypadku wycieczki zagranicznej na co najmniej 7 dni.

§ 38.

1. W wycieczce mogą uczestniczyć uczniowie danego oddziału lub uczniowie z dwóch lub
więcej oddziałów.

2. Począwszy  od  kl.  czwartej  wycieczki  klasowe  mogą  przyjąć  charakter  wyjazdów
dłuższych niż jeden dzień.

3. Wychowawca  klasy  lub  nauczyciel  organizujący  wycieczkę  ma  prawo  odmówić
uczestnictwa w wycieczce uczniowi, który sprawia problemy wychowawcze. 

4. Uczniowie,  którzy  nie  uczestniczą  w  wycieczce  klasowej  lub  imprezie  sportowej
organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą
wskazana przez wychowawcę, wicedyrektora lub dyrektora.

5. Listę tych uczniów wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.
6. Kierownik  wycieczki  powinien  zaproponować  rodzicom  dodatkowe  ubezpieczenie  jej

uczestników i poinformować o konsekwencjach jego braku.
7. W razie  wypadku  uczestników  wycieczki  stosuje  się  odpowiednio  przepisy  dotyczące

postępowania w razie wypadków w szkołach publicznych.
8. Wobec  uczestników,  którzy  nie  przestrzegają  regulaminu  i  zasad  bezpieczeństwa  będą

wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen zachowania zawartych  w WO.
9. W przypadku imprez rozrywkowych, na przykład zabaw, dyskotek:



1) Samorząd  Uczniowski  wyznacza  odpowiednie  sekcje  samorządu  do  działań
organizacyjnych i porządkowych;

2) podczas imprezy uczniami z danej klasy opiekuje się wychowawca albo inny nauczyciel
zastępujący go lub przez niego upoważniony. Klasa, która nie ma opiekuna nie może
uczestniczyć w imprezie;

3) organizator imprezy na co najmniej 4 dni przed planowaną imprezą ustala  z dyrektorem
dzień  imprezy,  jej  czas  i  przebieg,  a  po  uzgodnieniu  informuje  o  tym,  w  formie
plakatów, ogłoszeń, nauczycieli, uczniów i rodziców;

4) wszyscy uczniowie, którzy chcą uczestniczyć w imprezie muszą mieć pisemną zgodę
rodziców;

5) w przypadku, gdy uczestnik imprezy wniesie na teren szkoły alkohol, nikotynę lub inne
środki odurzające bądź też będzie ich zażywał, lub będzie namawiał do ich zażywania
innych organizator imprezy lub dyrektor niezwłocznie wzywa policję  i  informuje o
zdarzeniu rodziców. Rodzice zobowiązani są  do natychmiastowego odebrania dziecka z
wycieczki lub imprezy.

Rozdział 10
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§  39.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników
obsługi. 

2.Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa u ust. 1 określają
odrębne przepisy. Prawa nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych szkoły
określa Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy.

3.  Nauczyciel  ma  prawo  do  godnego  traktowania  jego  osoby  i  w  zakresie  czynności
służbowych jest chroniony prawnie jako funkcjonariusz publiczny.  

4.  Zakres  czynności  dla  pracowników  administracji  i  obsługi  ustala  dyrektor  zespołu
odrębnym pismem.

§ 40.

1. Jedno stanowisko wicedyrektora przypada na nie mniej niż 12 oddziałów.
1)  funkcję  wicedyrektora  powierza  i  odwołuje  z  niej  dyrektor  zespołu  po  zasięgnięciu

opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej. Opinia negatywna nie jest wiążąca
co do powierzenia funkcji wicedyrektora wybranemu kandydatowi;

2) funkcję powierza się na czas jednego roku lub na czas kadencji dyrektora;
3) w wyjątkowych sytuacjach dyrektor zespołu może powierzyć obowiązki wicedyrektora

na czas krótszy  niż okres roku, jednak nie krótszy niż 6 miesięcy;
4)  bezpośredni  nadzór  nad  prawidłową  realizacją  zadań  zleconych  wicedyrektorom

sprawuje dyrektor zespołu;
5)  szczegółowe kompetencje  dla  osób pełniących funkcję kierownicze  w szkole  ustala

dyrektor .
2.  W razie  potrzeby za  zgodą organu prowadzącego szkoły na  wniosek dyrektora  szkoły

mogą być tworzone inne stanowiska kierownicze. 

§ 41.

1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40
godzin na tydzień. 



2. (uchylony)
3. (uchylony)

§ 42.

1. Nauczyciel  prowadzi  pracę  dydaktyczno-wychowawczą  i  opiekuńczą  oraz  jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece
uczniów. Do zadań nauczyciela należy:
1) efektywna realizacja programu kształcenia,  stałe podnoszenie jakości kształcenia w

obrębie  prowadzonych  zajęć  edukacyjnych  zgodnie  z  przyjętym  w  placówce
Programem wychowawczym szkoły i Wewnątrzszkolnym systemem oceniania;

2) sporządzanie rozkładu i planu wynikowego z przedmiotu nauczanego w danej klasie;
3) sprawdzanie  na  początku  każdych  zajęć  edukacyjnych  obecności  uczniów  i

odnotowywanie nieobecności;
4) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych, zgodnie z zasadami

współczesnej dydaktyki;
5) indywidualizacja  nauczania  w  pracy  z  uczniem  zdolnym  i  mającym  trudności  w

nauce;
6) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie

do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska i kraju;
7) upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej;
8) ochrona  uczniów  przed  skutkami  demoralizacji  i  uzależnienia,  organizowanie

niezbędnej opieki profilaktyczno – resocjalizacyjnej;
9) systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów;
10) zachowanie  bezstronności  w  ocenie  uczniów,  systematyczna  ocena  wiadomości  i

umiejętności ucznia;
11) prowadzenie  sali,  klasopracowni,  pracowni  przedmiotowej,  przejawianie  troski  o

powierzony  sprzęt,  środki  dydaktyczne,  urządzenia  i  materiały  niezbędne  do
nauczania przedmiotu oraz realizacji innych zajęć wychowawczych i opiekuńczych,
troska o wystrój i estetykę klasy;

12) aktywny udział w pracach rady pedagogicznej;
13) dokonywanie poprawek ewidentnych błędów w dokumentacji  nauczania,  zgodnie z

rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki  dokumentacji  przebiegu  nauczania,  działalności  wychowawczej  i
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;

14) doskonalenie  swoich  umiejętności  dydaktycznych  i  podnoszenie  poziomu  wiedzy
merytorycznej;

15) prowadzenie (zleconego przez dyrektora) wychowawstwa klasy oraz zajęć z uczniami
zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego, realizującymi obowiązek szkolny w
szkole masowej;

16) prowadzenie  dokumentacji  zajęć  obowiązkowych,  dodatkowych,  pozalekcyjnych  i
pozaszkolnych,  w  tym  szczególnie  dzienników  lekcyjnych,  właściwe  jej
przechowywania, a także procedur wsparcia psychologiczno-pedagogicznego;

17) pełnienie obowiązków podczas dyżurów w szkole według harmonogramu dyżurów;
18) wykonywanie  innych  czynności  zleconych  przez  dyrektora  a  wynikających  z

organizacji pracy;
19) uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy;
20) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
21) przestrzegać zapisów statutowych;
22) informowanie  ucznia  i  rodziców  na  miesiąc  przed  zatwierdzającymi  wyniki



klasyfikacji  i  promocji  zebraniami rady  pedagogicznej  o  przewidywanej  ocenie
śródrocznej  lub  rocznej  z  zajęć  edukacyjnych  i  zachowania.  W przypadku  oceny
niedostatecznej – informowanie ucznia i rodziców musi mieć charakter pisemny;

23) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i 
zainteresowania uczniów;

24) nauczyciel  przed nawiązaniem stosunku pracy, jest  zobowiązany do przedstawienia
dyrektorowi  szkoły  informację  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  o  niekaralności  za
przestępstwa popełnione umyślnie.

2.  Nauczyciel wybiera  podręcznik spośród dopuszczonych do użytku szkolnego.
3.  Nauczyciel  ma prawo wykorzystania  gotowych programów nauczania lub  opracowania

własnego programu nauczania i odpowiada za jego zgodność z podstawa programową i jej
realizacją.  Zasady  dopuszczenia  do  użytku  programu  autorskiego  określają  odrębne
przepisy.

4. Wniosek  o  dopuszczenie  wybranego programu nauczania  oraz  podręcznika,  nauczyciel
wraz z uzasadnieniem i opinią zespołu międzyklasowego lub nauczyciela mianowanego
lub  dyplomowanego  tego  samego  przedmiotu  przedstawia  dyrektorowi.  Dyrektor
dopuszcza  programy  i  podręczniki  decyzją.  Zestaw  podręczników  jest  podawany  do
publicznej  wiadomości – na stronie  www.spbralin.pl oraz gazetkach szkolnych.  Zestaw
programów dyrektor dopuszcza w terminie do 31 sierpnia.

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami
ćwiczeniowymi w szkole

§ 43.

1. Podręczniki,  materiały edukacyjne i  ćwiczeniowe zakupione z dotacji  celowej  MEN są
własnością szkoły.

1a.  Uczniowie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów  edukacyjnych  lub  materiałów  ćwiczeniowych,  przeznaczanych  do
obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  z  zakresu  kształcenia  ogólnego  określonych  w
ramowych planach nauczania ustalonych dla szkoły podstawowej.
2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne

mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów
edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom
materiały ćwiczeniowe.

3. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych,  o  których  mowa  w  ust.  1  uczniowie  uzyskują  począwszy  od  roku
szkolnego:
1, 2) (uchylony)
3) 2016/ 2017- uczniowie oddziału klas III i V;
4) 2017/ 2018- uczniowie oddziału klasy VI.

4. W  przypadku  uszkodzenia,  zniszczenia  lub  niezwrócenia  podręcznika  lub  materiałów
edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców  ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub kosztu
podręcznika do zajęć z zakresu edukacji w oddziałach klas I- III oraz IV-VI

5. Postępowanie  z  podręcznikami  i  materiałami  edukacyjnymi  w  przypadkach  przejścia
ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:
1)  uczeń  odchodzący  ze  szkoły  jest  zobowiązany  do  zwrócenia  wypożyczonych  

podręczników  do  biblioteki  najpóźniej  w  dniu  przerwania  nauki.  Zwrócone  
podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;

2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony
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w  podręczniki  i  materiały  edukacyjne  dostosowane  do  jego  potrzeb  i  możliwości
psychofizycznych  uczeń  nie  zwraca  ich  do  biblioteki  szkolnej  i  na  ich  podstawie
kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje
szkole protokół zdawczo - odbiorczy, do której uczeń został przyjęty

6. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra
odpowiedniego do spraw oświaty i  wychowania lub zakupionymi z  dotacji  celowej  (o
których mowa w art. 22 ak ust. 6) dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych dyrektor  może je  przekazać dyrektorowi
szkoły,  która  wystąpi  z  wnioskiem o ich  przekazanie.  Podręczniki  stają  się  własnością
organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane.

7. Szczegółowe  warunki  korzystania  przez  uczniów  z  podręczników  lub  materiałów
edukacyjnych określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu
używania.

§ 44.

1. Nauczyciel ma prawo do:
1)  decydowania  o  wyborze  metod,  form  organizacyjnych,  podręczników  i  środków

dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;
2)  decydowania  o  doborze  treści  programowych  w  przypadku  prowadzenia  koła

przedmiotowego, koła zainteresowań lub innych zajęć pozalekcyjnych;
3) decydowania o ocenie bieżącej,  śródrocznej  i  rocznej  ocenie klasyfikacyjnej  z zajęć

edukacyjnych oraz o śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania;
4)  wnioskowania  w sprawie  nagród  i  wyróżnień  oraz  kar  regulaminowych  dla  swoich

uczniów;
5) czynnego uczestniczenia w opiniowaniu spraw istotnych dla życia szkoły.

§ 45.

1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za:
1) poziom wyników  dydaktyczno  –  wychowawczych  w  obrębie  realizowanych  zajęć

edukacyjnych;
2) stan  warsztatu  pracy,  sprzętu,  urządzeń  oraz  przydzielonych  mu  środków

dydaktycznych;
3) prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji przebiegu nauczania.

§ 46.

1.   Nauczyciel odpowiada przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie, za:
1) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach

szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych;
2) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego  lub

w wypadku pożaru;
3) zniszczenie lub stratę elementów majątku lub wyposażenia szkolnego, przydzielonego

mu  przez  dyrektora  szkoły,  a  wynikłego  z  nieporządku,  braku  nadzoru  i
zabezpieczenia.

2. Za  uchybienia  przeciwko  porządkowi  pracy,  w  rozumieniu  art.  108  kodeksu  pracy,
wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodne z kodeksem pracy.

3.  Nauczyciele  mianowani  i  dyplomowani  podlegają  odpowiedzialności  dyscyplinarnej  za
uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 Karty



Nauczyciela.

§ 47.

1. W szkole tworzone są zespoły nauczycieli:
1) zespół doradczy dyrektora;
2) zespół wychowawczy;
3) klasowy zespół nauczycieli;
4) zespoły przedmiotowe/międzyklasowe;
5) w razie potrzeby dyrektor powołuje  zespoły doraźne;
6) Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2.  Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.
3. Zespoły na radzie pedagogicznej przedstawiają sprawozdania z działalności.
4. Dyrektor zespołu może delegować uprawnienia na przewodniczących zespołów.
5. Zespoły ustalają plan pracy na dany rok szkolny oraz protokołują zebrania. 
6. W skład zespołów wchodzą także pedagog, bibliotekarz i opiekun świetlicy

§ 48.

1. Zespół doradczy tworzą: 
1)  dyrektor  szkoły,  zastępca  dyrektora,  opiekun  samorządu  szkolnego  oraz  dwóch

przedstawicieli rady pedagogicznej wybranych  przez grono pedagogiczne;
 2)  zadania zespołu doradczego dyrektora;

a) opiniuje i doradza dyrektorowi szkoły we wszystkich żywotnych sprawach szkoły:
kadrowych,  finansowych, dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, 

b) bierze udział w opracowywaniu wewnątrz szkolnych przepisów i regulaminów.
2.  Zespół wychowawczy tworzą:
     1) Zastępca dyrektora szkoły, szefowie grup wiekowych, pedagog szkolny, rzecznik praw

ucznia,  opiekun samorządu szkolnego, przewodniczący Rady Rodziców;
     2) Zadania zespołu wychowawczego:
         a) współpraca z RR w tworzeniu projektu  Programu Wychowawczego Szkoły,

  b)  przedstawia  dyrektorowi  do  akceptacji  propozycje  uczniów  proponowanych  do:
zwolnień  z  PZU,  z  opłat  za  obiady,   opłat  za  Radę  Rodziców,  wypożyczenia
podręczników z biblioteki szkolnej, zasiłków losowych i stypendiów,

         c) czuwanie nad prawidłową realizacja zadań wynikających z PWS,
d) dopilnowanie, aby Plany Wychowawcze Klas były zgodne z założeniami i zadaniami

wynikającymi z PWS,
         e) systematyczna ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły.
3.  Nauczyciele uczący w jednym oddziale tworzą klasowy zespół nauczycielski.

1) Pracą zespołu kieruje wychowawca danego oddziału.
2) Cele i zadania zespołu obejmują:

a) współtworzenie z wychowawcą klasy planu wychowawczego dla danego oddziału  w
oparciu o założenia Programu Wychowawczego Szkoły,

         b) wspieranie wychowawcy klasy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
         c) wnioskowanie do dyrektora szkoły o wyróżnienie lub ukaranie ucznia,

d) analizowanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce i opracowanie sposobów
udzielania im skutecznej pomocy,

e) (uchylony)
f) ustalanie zestawu programów nauczania dostosowanych do możliwości rozwojowych

uczniów w danym oddziale oraz monitorowanie zestawów programów nauczania dla



danego oddziału,
g) uzgodnienie sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania

pokrewnych przedmiotów oraz ewentualne uzgodnienie decyzji w sprawie wyboru
podręczników szkolnych,

h) opracowanie przedmiotowych systemów oceniania i  kryteriów oceniania uczniów,
diagnozowanie  i  usprawnianie  wewnątrzszkolnego systemu oceniania  i  szkolnego
programu  wychowawczego,  organizacja  kontroli  i  mierzenia  osiągnięć  uczniów,
opracowywanie sprawdzianów, testów, zadań egzaminacyjnych integrujących treści
różnych przedmiotów,

i)  analizowanie  postępów  i  osiągnięć  uczniów  danego  oddziału,  dobór  metod
wychowawczych  dla  danego  oddziału,  uzgadnianie  tygodniowego  łącznego
obciążenia  ucznia  pracą  domową,  ewaluację  śródrocznych  i  rocznych  osiągnięć
uczniów.

j) analizowanie wyników klasyfikowania i promowania w danym oddziale,
k) organizacja i udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach wiedzy,
l)  opiniowanie  programu  z  zakresu  kształcenia  ogólnego  przed  dopuszczeniem  do

użytku w szkole,
ł) współpraca w opracowywaniu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

3) Przewodniczący klasowego zespołu nauczycielskiego dokumentuje pracę zespołu w
formie  protokołów,  notatek  zawierających  ustalenia,  uzgodnienia,  zestawień  oraz
innych dokumentów niezbędnych w pracy wychowawcy klasy.

4. Nauczyciele I  i II etapu edukacyjnego tworzą zespoły międzyklasowe – PACHOLĄT – dla
oddziałów „I” – III i SZTUBAKÓW – dla klas IV – VI.
1) Pracą  zespołu  kieruje  przewodniczący  powoływany  przez  dyrektora  na  wniosek

zespołu;
2) Zespoły pracują merytorycznie. Zadania zespołów obejmują:

a) zorganizowanie  współpracy  nauczycieli  dla  uzgodnienia  sposobów  realizacji
programów nauczania,  korelowanie  treści  nauczania  przedmiotów pokrewnych,  a
także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

b) podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń,
c) poszerzenie  i  aktualizowanie  wiedzy w  zakresie  nauczanego  przedmiotu  poprzez

organizowanie narad, dyskusji itp.,
d) wspólne  opracowanie  szczegółowych  kryteriów  oceniania  uczniów  oraz  narzędzi

pomiaru dydaktycznego,
e) organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
f) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, także w uzupełnianiu

ich wyposażenia,
g) (uchylony)
h) diagnozowanie  i  zindywidualizowanie  zaspokajania  specjalnych  potrzeb

edukacyjnych uczniów.
i) opiniowanie  programu  z  zakresu  kształcenia  ogólnego  przed  dopuszczeniem  do

użytku w szkole
3) Przewodniczący klasowego zespołu nauczycielskiego dokumentuje pracę zespołu w

formie  protokołów,  notatek  zawierających  ustalenia,  uzgodnienia,  zestawień  oraz
innych dokumentów niezbędnych w pracy wychowawcy klasy.

5. Szkoła organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na miarę możliwości realizacji
    wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w

szczególności  jeśli  dysponuje  środkami  dydaktycznymi  i  sprzętem,  niezbędnymi  do
prowadzenia wczesnego wspomagania.

6.  Zespół  wczesnego wspomagania  rozwoju  dziecka,  o  którym mowa w art.  71b ust.  2a



ustawy  z  dnia  7  września  1991  r.  o  systemie  oświaty,  zwany  dalej  "zespołem",  jest
powoływany przez dyrektora, szkoły

7. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o
zaburzonym  rozwoju  psychoruchowym  w  szczególności  mogą  to  być  osoby  o
kwalifikacjach:
a)  oligofrenopedagog,  tyflopedagog  lub  surdopedagog,  psycholog,  pedagog,  logopeda,

inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.
      8. Do zadań zespołu należy w szczególności:

1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
kierunków i  harmonogramu działań  w zakresie  wczesnego wspomagania  i  wsparcia
rodziny dziecka,

2)  nawiązanie  współpracy  z  zakładem  opieki  zdrowotnej  lub  ośrodkiem  pomocy
społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy,
stosownie do jego potrzeb,

3)  opracowanie  i  realizowanie  z  dzieckiem  i  jego  rodziną  indywidualnego  programu
wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka
w  zakresie  realizacji  programu,  koordynowania  działań  specjalistów  prowadzących
zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,

4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie
zmian  w indywidualnym programie  wczesnego wspomagania,  stosownie  do  potrzeb
dziecka  i  jego  rodziny,  oraz  planowanie  dalszych  działań  w  zakresie  wczesnego
wspomagania.

9.  Pracę zespołu koordynuje dyrektor szkoły  albo upoważniony przez niego nauczyciel.
10.  Zespół  szczegółowo  dokumentuje  działania  prowadzone  w  ramach  indywidualnego

programu wczesnego wspomagania.
11. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin

w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
12. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i

jego rodziną.
13.  W  przypadku  dzieci,  które  ukończyły  6  rok  życia,  zajęcia  w  ramach  wczesnego

wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich
rodzin.

§ 49.

1. Procedurę awansu zawodowego nauczycieli określają odrębne przepisy.
2. Nauczyciel  rozpoczynający  staż  na  kolejne  stopnie  awansu  zawodowego  składa  za

potwierdzeniem odbioru plan rozwoju zawodowego.
3. Plan, o którym mowa w ust. 2, sporządzony jest w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach:
1) oba egzemplarze powinny być podpisane przez nauczyciela ubiegającego się o kolejny

stopień awansu zawodowego,
2) dyrektor zespołu zatwierdza plan rozwoju zawodowego,
3) każda strona planu rozwoju zawodowego powinna być ponumerowana i  parafowana

podpisem nauczyciela i dyrektora,
4) ostatnia strona planu powinna zawierać datę zatwierdzenia, pieczątkę imienną dyrektora

i jego podpis oraz stwierdzenie: „zatwierdzam do realizacji”.
4. W odniesieniu do sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stosuje się ust. 3 pkt

1, 2 i 3.



§  50.

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej nauczycielowi
zwanemu „wychowawcą”.

2.  Wychowawca  prowadzi  nieprzerwanie  swój  oddział  -  jeżeli  nie  zachodzą  okoliczności
organizacyjne lub losowe wymuszające zmianę:

1) od kl. 1 do 3;
2) od kl. 4 do 6.

3. Zadaniem  wychowawcy  jest  sprawowanie  opieki  wychowawczej  nad  uczniami,  a  w
szczególności:

1) tworzenie  warunków  wspomagających  rozwój  ucznia,  proces  jego  uczenia  się  oraz
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów

oraz  między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
4. Wychowawca w celu realizacji zadań działa w następujących kierunkach:

1) otacza indywidualna opieką każdego ucznia;
2) formuje zespół klasowy oraz powoduje pozytywne zmiany w zespole oraz osobowości

uczniów przez:
a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy

klasy,
c) współdziała  z  nauczycielami  uczącymi  w  jego  klasie,  uzgadniając  z  nimi  i

koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych,
którym potrzebna jest indywidualna opieka,

d) utrzymuje  kontakt  z  rodzicami  uczniów  w  celu  poznania  i  ustalenia  potrzeb
opiekuńczo-wychowawczych  ich  dzieci,  współdziała  przez  udzielanie  pomocy
wychowawczej rodzicom oraz pozyskuje rodziców do rozwiązywania problemów ich
dzieci w szkole,

e) integruje środowisko szkoły i domu przez wizyty w domach swoich wychowanków
oraz  włączenie rodziców w życie klasy i szkoły,

    f) wychowawca  ma  prawo  korzystać  w  swej  pracy  z  pomocy  merytorycznej  i
metodycznej  dyrektora  szkoły,  rady  pedagogicznej  i  Poradni  Psychologiczno-
pedagogicznej oraz pomocy rodziców,

5. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-
wychowawczej (dziennik, arkusze ocen),  wypisuje  świadectwa szkolne.

6. Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem zespołu za:
1) osiąganie celów wychowawczych w swojej klasie;
2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół planu wychowawczego klasy i

Programu wychowawczego szkoły podstawowej lub gimnazjum;
3) poziom opieki  i  pomocy indywidualnej  swoim wychowankom będącym w trudnej

sytuacji szkolnej lub społeczno – wychowawczej;
4) prawidłowe i bieżące prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania uczniów swojej

klasy.
7.  W celu prawidłowego wypełniania swych zadań wychowawca spotyka się na ogólnych

zebraniach z rodzicami przynajmniej trzy razy w roku szkolnym.
8.  Dla  zapewnienia  ciągłości  pracy  wychowawczej  i  jej  skuteczności  pożądane  jest,  by

wychowawca opiekował się oddziałem przez  okres 3 lat edukacji.
8. Dyrektor zespołu może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku:



1) długotrwałej nieobecności wychowawcy;
2) braku efektów pracy wychowawczej;
3) jeżeli na zebraniu rodziców danego oddziału, zwołanym na pisemny i umotywowany

wniosek Rady Rodziców co najmniej 51% (przy 100% frekwencji) ogółu rodziców
uczniów danej klasy, opowie się za zmianą nauczyciela wychowawcy;

4) umotywowanej prośby nauczyciela wychowawcy.

Obowiązki pracowników niepedagogicznych

§ 50a.

1.   Pracownicy szkoły nie będący nauczycielami otrzymują zakresy czynności stosownie do
zajmowanych stanowisk pracy. Zakres obowiązków tych pracowników a także
odpowiedzialność materialną, ustala dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi
przepisami uwzględniając:
1) grzeczną i uprzejmą obsługę dzieci i interesantów;
2) oszczędność materiałów i energii;
3) zabezpieczenie majątku szkoły;
4) dyscyplinę pracy.

2.  W szkole zatrudnia się :
1) sprzątaczki;
2) konserwatora- palacza  ;
3) sekretarza szkoły
4) główna księgową i księgową
5)  innych pracowników niepedagogicznych zgodnie z potrzebami jednostki.

3.  Zadania innych pracowników szkoły określone są w zakresie czynności dla
poszczególnych pracowników. Każdy z pracowników zapoznaje się z zakresem
obowiązków i czynności na piśmie, które znajdują się w kartach osobowych
pracowników.

Rozdział  11
Uczniowie szkoły

§ 51.
Obowiązek szkolny

1.  Obowiązek  szkolny  spełnia  się  przez  uczęszczanie  do  szkoły  podstawowej  w  tym
specjalnej.  Obowiązek  szkolny  dziecka  w  szkole  podstawowej  rozpoczyna  się  z
początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ukończy 7 lat i trwa do
ukończenia szkoły,  nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym uczeń kończy 18 lat.

2.  Na wniosek rodziców składany do dyrektora szkoły, szkoła przyjmuje do oddziału  klasy
pierwszej także dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat jeżeli wykazują
psychofizyczną dojrzałość  do podjęcia nauki szkolnej i odbyły roczne przygotowanie
przedszkolne

3.  Dziecko  6-letnie,  które  nie  chodziło  do  przedszkola,  musi  posiadać  pozytywną  opinię
poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki
przez dziecko.

4. Do przyjęcia 6-latka musi być także organizacyjnie przygotowana szkoła, jeżeli nie będzie,
to dyrektor będzie mógł odmówić rodzicom przejęcie dziecka do I klasy.

5.  Za  spełnianie  obowiązku  szkolnego  uznaje  się  również  udział  dzieci  i  młodzieży



niepełnosprawnej  intelektualnie  w  stopniu  głębokim  w  zajęciach  rewalidacyjno-
wychowawczych zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.  Obowiązek, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą
być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły: 

  1)  za  granicą,  w  tym  na  podstawie  umów  międzynarodowych  lub  porozumień  o
współpracy  bezpośredniej  zawieranych  przez  szkoły,  jednostki  samorządu
terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych
Unii Europejskiej;

  2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
7.  W uzasadnionych ważnymi przyczynami przypadkach dziecko może być odroczone od

obowiązku  szkolnego  nie  dłużej  jednak  jak  o  jeden  rok.  Decyzję  podejmuje  dyrektor
szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W przypadku dzieci
zakwalifikowanych  do kształcenia  specjalnego rozpoczęcie  obowiązku szkolnego  może
być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 9 lat.

8.  Na wniosek rodziców dziecka dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie obowiązku
szkolnego  poza  szkołą.  Dziecko  spełniające  obowiązek  w  tej  formie  może  otrzymać
świadectwo  ukończenia  szkoły  podstawowej  na  podstawie  egzaminu  klasyfikacyjnego
przeprowadzonego  przez  szkołę,  której  dyrektor  udzielił  pozwolenia  na  taką  formę
spełniania obowiązku szkolnego.

9. Do szkoły podstawowej przyjmuje się:
1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia;
2) na  prośbę  rodziców  –  dyrektor  może  przyjąć  do  szkoły  dzieci  zamieszkałe  poza

obwodem  danej  szkoły,  jeśli  w  odpowiedniej  klasie  są  wolne  miejsca  tzn.  liczba
uczniów  nie  przekracza  26.  W  wyjątkowych  okolicznościach  po  otrzymaniu
pozytywnej opinii rady pedagogicznej, dyrektor może przyjąć uczniów spoza odwodu
także jeśli powodowałoby to przekroczenie liczby 26.

10 Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 powinien zawierać dane zgodne z art. 20u ust. 1
ustawy o systemie oświaty.

11.  Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do oddziału  klasy
pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal
dysponuje wolnymi miejscami. W  postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę
kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak
najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb
społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie
kandydata.

12.  Kryteriom, o których mowa w ust. 11b  organ prowadzący przyznaje określoną liczbę
punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie
kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem.

13. Skład i zadani komisji rekrutacyjnej określa  art. 12 i art. 13 Rozporządzenia Ministerstwa
Edukacji  Narodowej  w  sprawie  sposobu  przeliczania  na  punkty  poszczególnych
kryteriów  uwzględnianych  w  postępowaniu  rekrutacyjnym,  składu  i  szczegółowych
zadań  komisji  rekrutacyjnej,  szczegółowego  trybu  i  terminów  przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego oraz art. 20 zb ust. 2
ustawy o systemie oświaty.

14.  Terminy  postępowania  rekrutacyjnego  oraz  terminy  składania  dokumentów  określa
załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie sposobu
przeliczania  na  punkty  poszczególnych  kryteriów  uwzględnianych  w  postępowaniu
rekrutacyjnym,  składu  i  szczegółowych  zadań  komisji  rekrutacyjnej,  szczegółowego
trybu  i  terminów  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  oraz  postępowania



uzupełniającego.
15. Wymaganymi dokumentami w postępowaniu rekrutacyjnym są:

1) wniosek zawierający dane zgodne z art. 20 t ust. 1 Ustawy o systemie oświaty;
2) dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których

mowa w art. 20 t ust. 2 Ustawy o systemie oświaty.
16. Wniosek, o którym mowa w ust. 15 może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych

szkół chyba, że organ prowadzący dopuści inną możliwość.
17. Wynik postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy

kandydatów  zakwalifikowanych  i  niezakwalifikowanych  do  szkoły  poprzez  jej
wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska,
najniższą  liczbę  punktów,  która  uprawnia  do  przyjęcia  oraz  informację  o
zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu kandydata.

18.  W terminie 7 dni od wywieszenia listy kandydatów rodzic może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej  z  wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  kandydata.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od wpływu wniosku.

19. Rodzic kandydata może wnieść odwołanie rozstrzygnięcia komisji  rekrutacyjnej  w
terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  uzasadnienia.  Dyrektor  rozpatruje  odwołanie  od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

20. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

21.  Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

22. Do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie:
1) świadectwa  ukończenia  klasy  niższej  w  szkole  publicznej  lub  niepublicznej  o

uprawnieniach  szkoły  publicznej  tego  samego  typu  oraz  odpisu  arkusza  ocen
wydanego   przez szkołę, z której uczeń odszedł;

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach
określonych  w  przepisach  dotyczących  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania
uczniów w tym w przypadku przyjmowania  do szkoły podstawowej  ucznia,  który
wypełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art. 16 ust.8 ustawy o systemie
oświaty.

23. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi,
są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela.

24. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się jako przedmiotu obowiązkowego
innego języka obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć
uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału ( grupy ) w tej samej szkole,
uczeń może:
1) uczyć się danego języka obcego (języków obcych), wyrównując we własnym zakresie

braki programowe do końca roku szkolnego, albo;         
2) kontynuować  we  własnym  zakresie  naukę  języka  obcego  (języków obcych),

którego uczył się w poprzedniej szkole, albo;                   
3) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego (języków obcych) w innej szkole;
4) dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie  naukę języka  obcego  (języków   

obcych),   jako przedmiotu   obowiązkowego, przeprowadza  się   egzamin   
klasyfikacyjny.   Egzamin   klasyfikacyjny przeprowadza  nauczyciel  danego  języka  
obcego  z  tej  samej  szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku gdy 
dyrektor szkoły nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego -  nauczyciel  
wyznaczony przez dyrektora innej szkoły.       

25.  Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;



2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
4)  informowania,  w terminie  do dnia  30 września  każdego roku,  dyrektora  szkoły,  w

obwodzie których dziecko   mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w
sposób określony w ust.3a.;

 5)  rodzice  dziecka  podlegającego  obowiązkowi  nauki,  na  żądanie  wójta  gminy
(burmistrza,  prezydenta  miasta),  na  terenie  której  dziecko  mieszka,  są  obowiązani
informować go o formie  spełniania  obowiązku nauki  przez  dziecko i  zmianach w
tym zakresie;

  6) Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą
na podstawie zezwolenia, o którym  mowa w art. 16 ust. 8 Ustawy o systemie oświaty,
są  obowiązani  do  zapewnienia  dziecku  warunków  nauki  określonych    w   tym
zezwoleniu.

26.  Dyrektor  kontroluje  spełnianie  obowiązku  szkolnego  przez  dzieci  zamieszkałe  w
obwodzie, w tym odpowiednio:

1) kontroluje wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4
Ustawy o systemie oświaty, a także współdziała z rodzicami w realizacji obowiązków, o
których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 Ustawy o systemie oświaty;

2) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.
27.  Wójt gminy jest obowiązany przekazywać dyrektorom publicznych szkół podstawowych

i gimnazjów na obszarze gminy informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji
dzieci i młodzieży w wieku 3–18 lat.

28. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty,
obowiązku szkolnego lub  obowiązku nauki  podlega  egzekucji  w trybie  przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

29.  Przez  niespełnienie  obowiązku,  o  którym mowa w art.  14  ust.  3  Ustawy o  systemie
oświaty,  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  należy  rozumieć
nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 %:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej;
2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki przez uczęszczanie na zajęcia lub w

celu przygotowania zawodowego, o których mowa w art. 16 ust. 5a pkt 2–4. Ustawy o
systemie oświaty”.

30.  Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej "cudzoziemcami", są przyjmowane:
    1) do klas pierwszych szkół podstawowych na warunkach i w trybie dotyczących obywateli

polskich;
    2) do klas II-VI na podstawie:

                a) świadectwa lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie za granicą szkoły lub
kolejnego  etapu  edukacji,  uznanego,  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami,  za
równorzędne polskiemu świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły publicznej lub
świadectwu dojrzałości,

 b)  świadectwa,  zaświadczenia  lub  innego  dokumentu  wydanego  przez  szkołę  za
granicą, potwierdzającego uczęszczanie przez cudzoziemca do szkoły za granicą i
wskazującego klasę  lub  etap  edukacji,  który cudzoziemiec  ukończył  w szkole  za
granicą, oraz dokumentu potwierdzającego sumę lat nauki szkolnej cudzoziemca.

31. Jeżeli na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, nie jest możliwe
ustalenie  sumy  lat  nauki  szkolnej  cudzoziemca,  rodzic  lub  opiekun  cudzoziemca,
składają pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej cudzoziemca.

32. Dyrektor publicznej szkoły, przyjmuje oraz kwalifikuje cudzoziemca do odpowiedniej
klasy na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

33. Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2



lit.  a  lub  b,  zostaje  przyjęty  i  zakwalifikowany  do  odpowiedniej  klasy  lub  na
odpowiednie  półrocze  na  podstawie  rozmowy  kwalifikacyjnej.  Rozmowę
kwalifikacyjną przeprowadza dyrektor publicznej szkoły, z udziałem, w razie potrzeby,
nauczyciela lub nauczycieli.

34. W przypadku cudzoziemca, który nie zna języka polskiego, rozmowę kwalifikacyjną
przeprowadza  się  w  języku  obcym,  którym  posługuje  się  cudzoziemiec.  W  razie
potrzeby  należy  zapewnić  udział  w  rozmowie  kwalifikacyjnej  osoby  władającej
językiem obcym, którym posługuje się cudzoziemiec.

Prawa i obowiązki uczniów i rodziców
§ 52.

1. Uczeń ma obowiązek: 
1) przestrzegania  postanowień  zawartych  w  Statucie  szkoły  oraz  innych  przepisach

prawa szkolnego;
2) noszenia skromnego i schludnego ubioru szkolnego, zakazuje się:  noszenia biżuterii,

(w  przypadku  dziewcząt  dozwolone  są  kolczyki  w  uszach,  których  noszenie  nie
zagraża  bezpieczeństwu  uczennicy);  zakazuje  się  noszenia  kolczyków  w  innych
częściach ciała np. nosie, pępku;  niedozwolony jest makijaż jak również pomalowane
paznokcie;  zakazuje  się  noszenia  skąpych  części  garderoby,  odkrywających  różne
części  ciała  np.  brzuch,  farbowania  włosów  i  posiadanie  tatuaży,  noszenia
wyzywającej odzieży;

3) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
usprawiedliwiania,  w  określonym  terminie  i  formie  nieobecności  na  zajęciach
edukacyjnych;

4) przestrzegania  zasad  kultury  współżycia  w  odniesieniu  do  kolegów,  nauczycieli,
innych pracowników szkoły i osób dorosłych;

5) wykonywania  poleceń  wydawanych  przez  wszystkich  nauczycieli,  pracowników
administracji i obsługi;

6) dostosowania się do organizacji nauki w zespole: uczniom zabrania się biegania po
korytarzach podczas przerw międzylekcyjnych, samowolnego oddalania się z budynku
szkoły;

7) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów;
8) zakazuje się używania w celach prywatnych urządzeń o charakterze elektronicznym

(  telefony  komórkowe,  aparaty  fotograficzne  i  inne)  podczas  zajęć  lekcyjnych;
fotografowania, nagrywania podczas przerw i zajęć lekcyjnych; palenia tytoniu, picia
alkoholu, używania i dystrybucji narkotyków i innych środków odurzających zarówno
w budynku szkoły jak i poza nim; za powyższe wykroczenie stosuje się kary określone
w WO.  W przypadkach  łamania  zakazu  –  ww.  urządzenia  będą  zatrzymywane  w
sekretariacie,  do czasu  odbioru przez rodziców;

9) troszczenie  się  o  mienie szkoły i  jej  estetyczny wygląd,  starania  się  o  utrzymanie
czystości  i  porządku na terenie  szkoły;  uczeń ma obowiązek przynoszenia obuwia
zmiennego na zajęcia w-f (wyłącznie miękkiego i tekstylnego); 

10) pozostawiania w szatni, wyłącznie w wyznaczonym miejscu, okrycia zwierzchniego;
za rzeczy pozostawione bez opieki dyrekcja zespołu nie odpowiada;

11) uczniom zabrania się pozostawiania w szatni przedmiotów wartościowych i pieniędzy;
12) przychodzenia do szkoły nie wcześniej niż na 10 minut przed pierwszą swoją lekcją

oraz opuszczania szkoły bezpośrednio po zakończeniu zajęć;
13) opuszczania  sal  lekcyjnych  podczas  przerw;  uczniowie  korzystają  z  pomieszczeń



szkolnych  (tylko  pod  opieką  nauczyciela)  w  przypadku  imprez  wcześniej
zaplanowanych i zgłoszonych dyrekcji;

14) podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych uczniowie zobowiązani są
do  przestrzegania  regulaminów  znajdujących  się  w  pracowniach  oraz  instrukcji
obsługi urządzeń;

15) Dzieci reprezentujące szkołę na zewnątrz (np. udział w konkursach, uroczystościach)
są zobowiązane do stroju galowego; 

16) Wszyscy uczniowie kl. V-VI uczęszczają na zajęcia wychowania do życia w rodzinie.
Rodzice uczniów mogą nie wyrazić zgody na uczestnictwo w ww. zajęciach. Swoją
decyzję przedstawiają na piśmie dyrektorowi szkoły;

17) Przestrzegania  kulturalnego  wypowiadania  się,  zachowanie  właściwego  języka  i
poszanowanie kultury wypowiedzi innych uczniów;

18) Na uczniach spoczywa odpowiedzialność za życie własne i innych kolegów.
2. Prawa ucznia:

1) Właściwie  zorganizowanego  procesu  kształcenia  zgodnie  z  zasadami  higieny  pracy
umysłowej;

2) Przejawianiu  własnej  aktywności  w  zdobywaniu  wiedzy  i  umiejętności  przy
wykorzystaniu  wszystkich  możliwości  szkoły,  wyrażania  opinii  i  wątpliwości
dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie odpowiedzi i wyjaśnień;

3) Opieki  wychowawczej  i  warunków zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed
wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie
jego godności;

4) Przedstawiania  wychowawcy  klasy,  dyrektorowi  szkoły  swoich  problemów  i
uzyskiwanie pomocy;

5) Korzystania  z  pomocy  materialnej  w  przypadkach  uzasadnionych  trudną  sytuacją
materialną;

6) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
7) Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a

także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza w ten sposób dobra innych
osób;

8) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
9) Do  jawnie  przeprowadzonej  oceny  stanu  wiedzy  i  umiejętności.  Oceny  z

poszczególnych przedmiotów otrzymuje się wyłącznie za wiadomości i umiejętności;
zachowanie  ocenia się oddzielnie;

10) Do  dodatkowej  pomocy  nauczyciela  zwłaszcza  wtedy,  gdy  nie  radzi  sobie  z
opanowaniem materiału i powtórzenie go w uzgodnionym terminie, sprawdzenie i
ocena wiedzy lub umiejętności;

11) Ma  prawo  i  obowiązek  reprezentowania  szkoły  w  konkursach,  przeglądach,
zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami;

12) Do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, na okres przerw świątecznych i
ferii nie zadaje się prac domowych;

13) Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w
organizacjach działających w szkole;

14) zapoznania się z programem nauczania, jego treściami, celami oraz wymaganiami
szkolnego systemu oceniania zapoznania się ze programem wychowawczym szkoły
oraz programem profilaktyki;

15) Udziału w uroczystościach religijnych, zgodnie z wyznawaną religią;
16) Uczeń ma prawo do uzyskania pełnej informacji o swoich postępach w nauce oraz 

ocenianiu bieżącym, ocenach śródrocznych i rocznych, przewidywanych i 
ostatecznych, z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych   oraz  



śródrocznej i  rocznej ocenie z  zachowania.  Na miesiąc przed klasyfikacyjnym 
zebraniem Rady Pedagogicznej wszyscy nauczyciele są zobowiązani poinformować
uczniów  o przewidywanych odpowiednio,  śródrocznych i rocznych ocenach 
klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a 
wychowawcy o  przewidywanej  śródrocznej i  rocznej ocenie z  zachowania. 
Informacja przybrać ma formę pisemną poprzez wystawienie ołówkiem ww. ocen ;

17) Uczeń,  który  uważa,  że  jego  prawa  zostały  naruszone,  powinien  postępować
zgodnie  z § 10  niniejszego Statutu;

18) Szkoła organizuje zajęcia z religii w wymiarze dwóch godzin tygodni;
19) Na  życzenie  rodziców,  gdy dotyczy to  grupy co  najmniej  siedmiorga  uczniów,

szkoła organizuje zajęcia z etyki;
20) Uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach z religii są objęci opieką wychowawców

świetlicy szkolnej, bibliotece ewentualnie na zajęciach równoległej klasy;
 21)  Oceny  z  religii  wliczane  są  do  średniej  ocen  klasyfikacyjnych  śródrocznych  i

rocznych.

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia
§ 52a. 

1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do 
wychowawcy .

2. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły.
3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia , grupę uczniów bądź za 

pośrednictwem samorządu uczniowskiego.
4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie.
5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze

wskazaniem właściwego adresata.
6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez

rozpatrzenia.
7.  Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki

służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.
8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia

sprawy.
9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy,

otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
10.  Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na

które dekretowano skargę.
11. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie.

Kary i nagrody
§  53.

            1. Nagroda jest swoistym wyróżnieniem za osiągnięcia ucznia.
2. Podstawą tego wyróżnienia są:

1) wzorowe zachowanie i koleżeńska postawa wobec innych;
2)  odpowiedni stosunek do nauki i obowiązków szkolnych;
3)  osiągnięcia przynoszące zaszczyt uczniowi i szkole;
4)  podejmowanie  działań  na  rzecz  innych  uczniów,  klasy,  szkoły  i  za  wzorową ich

realizację.
3. Uczeń może otrzymać nagrodę za: 



1) wzorowe i bardzo dobre zachowanie,  wysokie wyniki w nauce (kl. I-III uczniowie
wytypowani  przez wychowawców, kl.  IV-VI – uczniowie którzy otrzymali  średnią
ocen nie niższą niż 4,75 i co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania);

2) wzorową frekwencję;
3) wzorowe czytelnictwo;
4) szczególne osiągnięcia;
5) zaangażowanie w życie szkoły, środowiska.

4. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
5. Rodzaje nagród:
   1) nagroda wójta gminy oraz przyznanie tytułu  „Absolwenta szkoły” ;

a)  tytuł  i  nagrodę otrzymuje  uczeń klasy VI,  który w II  etapie  edukacyjnym osiągał
wysokie wyniki w nauce i zachowaniu; wychowawca sumuje średnie rocznych ocen
ucznia z kl. IV, V, VI i dzieli je przez 3,

b) Jeśli  to postępowanie nie wyłoni jednoznacznie absolwenta szkoły,  należy zwrócić
uwagę na zachowanie ucznia.  Tytuł  otrzyma wówczas uczeń,  który uzyskał więcej
ocen wzorowych zachowania,

c) (uchylony)
2)  nagroda dyrektora szkoły oraz przyznanie tytułu „ucznia roku” – tytuł ten otrzymuje

uczeń klas IV -  VI, który uzyskał w danym roku szkolnym najwyższą ilość punktów za:
a)  średnią ocen  – śr. ocen przemnażamy przez 2 pkt. 
b)  ocenę z zachowania – 1 pkt. za ocenę z zachowania ( np. wz – 6pkt.)
c) szczególne osiągnięcia

- za tytuł laureata na poziomie konkursu gminnego ( wiedzy i artyst.– 1 pkt
- za tytuł laureata na poziomie ponad gminnym ( wiedzy i artyst. – 2 pkt
- za tytuł laureata na poziomie region/województwo ( wiedzy i artyst. – 2 pkt

4)  przyznanie  tytułu  „Osobowości  roku”  –  tytuł  przyznawany  nieobligatoryjnie.  O
przyznaniu tytułu decyduje w glosowaniu rada Pedagogiczna;

5) wpis do Złotej Księgi;
6) listy gratulacyjne dla rodziców; 
7) stypendium;
8) pochwała na apelu szkolnym, na stronie internetowej szkoły, w gazetce szkolnej, w

prasie regionalnej, w kronice szkolnej; radiowęzeł szkolny;
9) prezentacja nazwisk, zdjęć, osiągnięć wyróżniających się uczniów na szkolnej gazetce

„Nasze osiągnięcia”, w E-gazetce, lokalnej prasie;
10) pisemna lub ustna pochwała dyrektora lub wychowawcy na forum klasy lub szkoły
11) udokumentowana wpisem do zeszytu wychowawcy;
12) nagrody książkowe ;
13) nagrody rzeczowe;
14) dyplomy za osiągnięcia. 

6.  Kara jest  efektem naruszania Statutu szkoły,  wykazywania  lekceważącego stosunku do
swoich obowiązków jako ucznia, kolegi/koleżanki, członka szkolnej społeczności.

7. Rodzaje kar:
1) upomnienie;
2) rozmowa dyscyplinująca z pedagogiem;
3) powiadomienie rodziców (pisemne lub telefoniczne);
4) nagana ustna (na apelu szkolnym, w obecności klasy);
5) nagana pisemna do rodziców.

8. Nagana pisemna dyrektora szkoły może być udzielona za:
1) powtarzające się akty agresji (5 i więcej);
2) dokonanie aktu wymuszenia, kradzieży;



3) dopuszczenie  się  czynu,  który  stanowił  zagrożenie  dla  zdrowia  i  życia  uczniów  i
pracowników  szkoły;  narażenie  szkoły  na  poważne  straty,  dezorganizacja  pracy
szkoły;

4) nagrywanie, fotografowanie, filmowanie nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów
bez ich wiedzy i zgody;

9. Inne kary: 
1) praca na rzecz szkoły (przygotowanie gazetki tematycznej, wystawy, projektu, ulotki,

wywiadu,  artykułu  do  gazetki  szkolnej;  przygotowanie  pogadanki,  lekcji
wychowawczej, pokazu i przedstawienie innym uczniom);

2) odpowiedzialność finansowa za zniszczenie mienia szkolnego;
3) zawieszenie  prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz (okresowy zakaz udziału

w imprezach szkolnych, wycieczkach, dyskotekach, zawodach sportowych);
4) przeproszenie nauczyciela/ucznia, któremu wyrządziło się krzywdę/ na forum klasy,

szkoły;
5) przebywanie na przerwie w obecności nauczyciela;
6) przydzielenie dodatkowego obowiązku np. sprzątanie klasy itp.;
7) odebranie uczniowi pełnionej dotąd funkcji;
8) zakaz uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych na określony czas;
9) przeniesienie ucznia do klasy równorzędnej.

                                         Tryb odwołania się od kar
                                                         § 53a. 

1. Tryb odwołania się od wymierzonych kar:
1) kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne 

środki wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, 
że kara przyczyni się do osiągnięcia celu wychowawczego;

2) uczeń ma prawo do odwołania się od kary poprzez wychowawcę oddziału lub samorząd
uczniowski w terminie 7 dni od jego zdaniem krzywdzącej decyzji. Wniosek ten jest dla
dyrektora szkoły wiążący i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w terminie 7-miu 
dni;

3) dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie 
czasu, może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za 
niebyłą;

4) o udzielonych karach regulaminowych szkoła powiadamia rodziców w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni;

5) Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie 
czasu (6-miesięcy) może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać 
karę za niebyłą.

§ 53b. 

1. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innej 
szkoły gdy uczeń:
1) notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły;
2) otrzymał inne kary zawarte w statucie szkoły;
3) stosowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatu;
4) zmiana środowiska może mieć korzystny wpływ na jego postawę.

2. Z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły do innej szkoły dyrektor występuje w 
przypadku gdy ten:



1) nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia;
2) świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze;
3) dokonuje kradzieży;
4) wchodzi w kolizję z prawem;
5) demoralizuje innych uczniów;
6) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;
7) dokonuje pobić, włamań;
8) permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły.

3. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą.

§ 54.

1. Rodzice mają prawo do:
1) uzyskiwania od dyrektora i wychowawcy klasy informacji o zadaniach szkoły oraz

zamierzeniach  dydaktyczno  –  wychowawczych  w  szkole  i  klasie  podczas  zebrań
ogólnoszkolnych i klasowych;

2) zapoznania  się  z  przepisami  dotyczącymi  zasad  oceniania,  klasyfikowania  i
promowania uczniów;

3) uzyskiwania  w  każdym  czasie  ustnej  lub  pisemnej  informacji  na  temat  swojego
dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

4) wyrażania i  przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na
temat pracy szkoły;

5) uzyskiwania bieżącej informacji o przyznanej uczniowi nagrodzie lub karze.
2. W celu przekazania rodzicom informacji o procesie dydaktyczno wychowawczym:

1) organizowane będą określone w kalendarzu roku szkolnego „wtorki dla rodziców”.  W
określonych terminach w godz. od 18.00 – 19.00, wszyscy nauczyciele dyżurować
będą w szkole pozostając do dyspozycji rodziców, w celu przekazywania wszystkich
wiadomości o postępach i trudnościach w nauce;

2) Trzy  razy  do  roku  organizowane  będą  zebrania  z  rodzicami  w  celu  przekazania
informacji  o  postępach  i  trudnościach:  dwa  półroczne  i  jedno  na  podsumowanie
wyników pierwszego półrocza;

3) Zebrania  półroczne  organizowane  są  w  terminie  ok.  jednego  miesiąca  przed
planowanym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Celem tego spotkania
ma być przekazanie rodzicom informacji  nt.  przewidywanych ocen śródrocznych i
rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz  śródrocznej  i
rocznej ocenie z  zachowania.  

3. Rodzice ucznia zobowiązani są do finansowego pokrywania szkód wyrządzonych przez
ucznia na terenie szkoły.

4.  Rodzice  mają  obowiązek  uczestniczenia  w zebraniach  rodziców –  ogólnoszkolnych  i  
klasowych, a także zgłaszania się do szkoły na wezwanie wychowawcy lub dyrektora w 
sprawach  związanych  z  ich  dzieckiem  –  szczególnie  w  sytuacjach  związanych  z  
klasyfikacja promocja, powiadamianiem o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z  
zajęć edukacyjnych i zachowania

§ 55.

1. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
1) zapewnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
3) zapewnienia  dziecku  warunków  umożliwiających  przygotowanie  się  do  zajęć



szkolnych.
2. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu  

egzekucyjnym w administracji, zawartym w odrębnych przepisach.
3. Za czas niezrealizowania obowiązku szkolnego przez ucznia uważa się nieobecność 

nieusprawiedliwioną trwającą powyżej 14 kolejnych dni.

Wzorzec osobowy ucznia szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie
§  56.

1. Uczeń spełnia wymagania na ocenę wzorową  zawarte w WO – zachowanie.
2. Uczeń w pełni przestrzega praw i obowiązków ucznia zawartych w statucie Szkoły.
3. Dodatkowo uczeń w pełni przestrzega wypracowanych przez SU oraz określonych  

postanowieniami  RP norm kultury osobistej. 
1) na rozpoczęcie i zakończenie  roku szkolnego, uroczystości szkolne uczniowie 

przychodzą w stroju apelowym – chłopcy biała koszul, spodnie granatowe lub czarne, 
dziewczęta – biała bluzka, czarne lub granatowe  spodnie lub spódniczki;

2) na  zajęcia szkole, uroczystości i dyskoteki szkolne uczeń”;
a) nie farbuje włosów, ma zadbane, czyste włosy,
b) nie maluje paznokci, nie stosuje makijażu,
c) nie nosi wyzywających ubiorów, zwłaszcza dziewczęta – głębokich dekoltów, 

odkrytych pleców, ramion, brzucha.

Zasady korzystania w szkole z telefonów komórkowych 
i innych urządzeń elektronicznych.

§57.

1. Zasady ogólne:
1) Szkoła  dopuszcza  posiadanie  telefonu  komórkowego  przez  ucznia  na  terenie

jednostki, jednak reguluje zasady korzystania z tego urządzenia;
2) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za: zniszczenie, zgubienie, kradzież telefonu;
3) Uczeń posiada telefon w szkole wyłącznie za zgodą rodziców;
4) Uczeń w uzasadnionych sytuacjach za zgodą dyrektora lub sekretarki może skorzystać

z telefonu stacjonarnego w sekretariacie szkoły;
5) Rodzice mogą kontaktować się z dzieckiem za pośrednictwem telefonu stacjonarnego

szkoły.
2. Zasady szczegółowe: 

1) W  czasie  zajęć  dydaktycznych  obowiązuje  całkowity  zakaz  używania  telefonów
komórkowych;

2) Telefony komórkowe oraz inne urządzenia elektroniczne w czasie lekcji powinny być
wyłączone i schowane;

3) Uczeń może korzystać z telefonu wyłącznie za zgodą nauczyciela gdy;
a) konieczny jest natychmiastowy kontakt z rodzicem,
b) nastąpi  sytuacja  nadzwyczajna  i  należy  powiadomić  o  zdarzeniu  odpowiednie

służby, wezwać pomoc,
c) urządzenie ma być wykorzystane w celach dydaktycznych.

4) Użycie telefonu w szkole w innym celu niż określony w pkt. 3a,b,c jest zabronione i
skutkuje konsekwencjami. 



Rozdział 12
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

§ 58.
1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.

2.  Ocenianie  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  polega  na  rozpoznawaniu  przez  nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do:
1) wymagań edukacyjnych określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub

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

– w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
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.

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

§ 59.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.

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

postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
2a) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,

co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom  i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i metod  pracy  dydaktyczno  –

wychowawczej;
6) kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie

i kierowanie się nimi we własnym działaniu;
7) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie  przez  nauczycieli  wymagań  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania

poszczególnych  śródrocznych i  rocznych  ocen klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej;

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

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

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

dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, 



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

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

4.  Szczegółowe  warunki  i  sposób  oceniania  wewnątrzszkolnego  określa  WSO,  z
uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.

Ocenianie
§ 60.

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, informują uczniów oraz ich rodziców,
poprzez wpis w zeszytach przedmiotowych o:
1) wymaganiach  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych  rocznych

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez
siebie programu nauczania;

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

klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  na  zebraniu  ogólnym  rodziców,  o  którym
mowa w ust. 3.

2.  Wychowawca klasy na  początku każdego roku szkolnego,  informuje  uczniów oraz  ich
rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i
trybie uzyskania  wyższej  niż  przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej  zachowania.
Informacje, o których mowa w ust. 1, są dostępne do wglądu dla rodziców  i uczniów u
nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne oraz bibliotece szkolnej.

2a. Nauczyciel  jest  obowiązany  indywidualizować  pracę  z  uczniem  na  zajęciach
edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
ucznia.

3.  Rodzice  o  postanowieniach  WO  zostają  poinformowani  na  specjalnie  w  tym  celu
zwołanych zebraniach, na których obecność jest obowiązkowa.

4. W celu przekazania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce organizowane
będą:
1)  „  wtorki  dla  rodziców”.  W wyznaczonych w kalendarzu roku szkolnego terminach,

wszyscy nauczyciele dyżurować będą w szkole pozostając do dyspozycji rodziców, w
celu przekazywania wszystkich wiadomości o postępach i trudnościach w nauce;

2)  trzy  razy  do  roku  organizowane  będą  zebrania  z  rodzicami  w  celu  przekazania
informacji  o  postępach  i  trudnościach:  dwa  półroczne  i  jedno  na  podsumowanie
wyników pierwszego półrocza.

5.  Na  miesiąc  przed  klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej  zwoływane  będą  –
obowiązkowe dla rodziców, zebrania półroczne, na których rodzice będą informowani na
piśmie  o  przewidywanych  śródrocznych  i  rocznych  ocenach  klasyfikacyjnych  z
obowiązkowych  i dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  przewidywana  śródrocznej  i
rocznej oceny  zachowania .

     1) na spotkaniach indywidualnych organizowanych w razie potrzeby.
6. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wszyscy nauczyciele są

zobowiązani  poinformować  uczniów o  przewidywanych  odpowiednio,   śródrocznych  i
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
a wychowawcy o  przewidywanej  śródrocznej i  rocznej ocenie z  zachowania. Informacja
przybrać ma formę pisemną poprzez wystawienie ołówkiem ww. ocen 

7. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:



1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne, 
    b) końcowe.

§ 61.

1.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
2.  Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
3.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne

oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego
rodzicom  wyłącznie na terenie szkoły,  podczas dni otwartych  dla rodziców, zebrań z
rodzicami  lub  podczas  spotkań  indywidualnych  z  nauczycielami.  Prace  pisemne  są
przechowywane przez n-li prowadzących poszczególne zajęć edukacyjne do końca roku
szkolnego tj. do 30 września każdego roku. 

4.  Informacje dotyczące przebiegu i wyników oceniania są poufne dla osób trzecich.  Za
osoby trzecie nie uważa się nauczycieli szkoły.

5.  O bieżących osiągnięciach ucznia rodzice są informowani poprzez wpis w dzienniczku
ucznia lub w zeszycie przedmiotowym  także na ogólnoszkolnych zebraniach z rodzicami
oraz  w czasie  indywidualnych konsultacji  nauczycieli   z  rodzicami  tzw.  „wtorków dla
rodziców”.

6. Nauczyciel nie jest zobowiązany do udzielania informacji o postępach w nauce dziecka w
trakcie  trwających  lekcji  i  podczas  przerw  lekcyjnych.  Nauczyciele  poszczególnych
przedmiotów  na  bieżąco  zapoznają  się  z  orzeczeniami  poradni  psychologiczno  -
pedagogicznej i zawartymi w nich zaleceniami dotyczącymi  ucznia.

7. Nauczyciel ma obowiązek, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem poinformować
uczniów o terminie pisemnego sprawdzianu wiadomości lub pracy klasowej trwającej co
najmniej jedną godzinę lekcyjną. Sprawdzian taki może być jeden w ciągu dnia i nie
więcej niż trzy w ciągu tygodnia. Prawo to nie dotyczy kartkówek.

§ 62.

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, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust.2 i 3.

2.  Dostosowanie  wymagań  edukacyjnych,  o  których  mowa  w§  35  ust.1  pkt  1,  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, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z
dnia 7września 1991r. O systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", z zastrzeżeniem ust.3.

3.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w §4
ust.1  pkt1,  do  indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych  i  edukacyjnych  ucznia  może
nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 63.



   Przy ustalaniu  oceny z  wychowania  fizycznego,  techniki,  plastyki  i  muzyki  należy w
szczególności  brać  pod  uwagę  wysiłek  wkładany  przez  ucznia  w  wywiązywanie  się  z
obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego
systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu
szkolnego i kultury fizycznej.

§ 64.

1.  Dyrektor  szkoły zwalnia  ucznia z  wykonywanych ćwiczeń na wychowania fizycznego,
zajęć komputerowych, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia
ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

1a.  Dyrektor  szkoły  zwalnia  ucznia  z  realizacji  niektórych  obowiązkowych  zajęć
edukacyjnych  ze  względu  na  stan  zdrowia,  specyficzne  trudności  w  uczeniu  się,
niepełnosprawność,  posiadane  kwalifikacje  lub  zrealizowanie  danych  obowiązkowych
zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym.

2.  Jeżeli  okres  zwolnienia  ucznia  z  zajęć  wychowania  fizycznego,  zajęć  komputerowych,
uniemożliwia  ustalenie  śródrocznej  lub  rocznej  oceny klasyfikacyjnej,  w dokumentacji
przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuje  się  "zwolniony"  albo
"zwolniona

3.Zwolnienie ucznia:
   1) Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej,  w  tym  poradni  specjalistycznej,  zwalnia  do  końca  danego  etapu
edukacyjnego  ucznia  z  wadą  słuchu,  z  głęboką  dysleksją  rozwojową,  z  afazją,  z
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z
nauki drugiego języka obcego;

   2) W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 1), posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego
języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia;

    3)  W przypadku zwolnienia  ucznia  z  nauki  drugiego języka obcego w dokumentacji
przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuje  się  "zwolniony"  albo
"zwolniona".";

  4) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na
podstawie tego orzeczenia;

  5)  W przypadku  zwolnienia  ucznia  z  nauki  drugiego  języka  obcego  w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony";

6) W  przypadkach  zwolnienia  o  których  mowa  powyżej,  w  dokumentacji  przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. Decyzję wydaje się
w trzech egzemplarzach. Jeden otrzymuje rodzic, drugi nauczyciel uczący wychowania
fizycznego, trzeci pozostaje w dokumentacji szkoły.

Zasady, terminy i procedury związane z usprawiedliwianiem nieobecności
§ 65.

1. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność w szkole w ciągu tydzień po powrocie
do szkoły.

2. Za  usprawiedliwienie  przyjmuje  się  pisemną  od  rodzica  zamieszczoną  w  dzienniczku
ucznia lub ustną informację.

3. Uczeń lub rodzic przekazuje do wglądu usprawiedliwienie wychowawcy, a w przypadku
nieobecności wychowawcy pedagogowi szkoły.



4.  Piętnastominutowa nieobecność ucznia na początku lekcji uważana jest za spóźnienie i
odnotowywana jest w dzienniku lekcyjnym symbolem „s”.

5. Jeśli spóźnienie następuje po upływie 15 minut od danej godziny lekcyjnej, traktuje się je
jako godzinę nieobecną.

Ocenianie bieżące
§ 66.

1. Zasady ogólne:
1) Nauczyciel  każdego  przedmiotu  na  bieżąco  i  systematycznie  sprawdza  i  ocenia

osiągnięcia uczniów wystawiając ocenę bieżącą;
2) Oceny  bieżące  może  wystawiać  również  nauczyciel  zastępujący  nieobecnego

nauczyciela;
3) Oceny bieżące powinny być wystawiane za różne,  zależnie od specyfiki przedmiotu,

formy  aktywności  ucznia.  Nauczyciel  powinien  stosować  różnorodne  metody
sprawdzania wiadomości ucznia;

4) Szczegółowe zasady oceniania zawierają przedmiotowe oceniania, których autorami są
nauczyciele  prowadzący  poszczególne  zajęcia  edukacyjne.  PO  są  załącznikami  do
statutu;

5) Przedmiotowe ocenianie obejmuje: 
a) spełnienie przez ucznia wymagań edukacyjnych,
b) kryteria wymagań na poszczególne oceny określone w skali ocen.

1a.  Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w
uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak
powinien dalej się uczyć.

2. Zasady oceniania na pierwszym etapie edukacyjnym:
1) Ocenianie  wewnątrzszkolne  w  edukacji  wczesnoszkolnej  pełni  głównie  funkcje

diagnostyczne, służy wspieraniu szkolnej kariery uczniów oraz motywowaniu do nauki;
2) Ocena jest dla dziecka drogowskazem do dalszej pracy, a dla nauczyciela informacją

umożliwiającą mu modyfikację własnego postępowania;
3) Ocenia się ucznia w jego rozwoju indywidualnym. Umożliwia się dziecku zdobywanie

wiedzy w tempie, które jest dla niego odpowiednie;
4) Ocena  powinna  zaspakajać  u  uczniów  potrzebę  osiągnięć,  uznania,  akceptacji,

samopoznania i wzmacniać poczucie własnej wartości;
5) Nauczyciel jest zobowiązany do:

a) zapoznania uczniów z wewnątrzszkolnym ocenianiem,
b) przedstawienia kryteriów oceny w sposób zrozumiały,  jasny,  aby uczeń wiedział,

czego się od niego oczekuje,
c) stosowania  różnorodnych  form  oceniania,  zapewniając  uczniom  otrzymanie

informacji  zwrotnej  na  temat  osiągniętych wyników( oceny bieżące,  sprawdzanie
prac, chwalenie za wysiłek i chęci, nagradzanie uśmiechem, pochwałą, gestem itp.), 

d) gromadzenia informacji o uczniu, 
e) umożliwienia uczniom samooceny,
f) ujawniania oceny uczniowi i rodzicom, wskazywania kierunku poprawy.

6)   Zasady oceniania uczniów klas I – III : 
a) zbieranie informacji o uczniu ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco,
b)  bieżący  poziom opanowania  przez  ucznia  wiedzy  i  umiejętności  określonych
podstawą  programową  z  poszczególnych   zajęć  edukacyjnych  ocenia  się  w
stopniach i  odnotowuje  w dzienniku lekcyjnym w przeznaczonym do tego  celu



według następujących oznaczeń cyfrowych,
Stopień Oznaczenie cyfrowe
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

6
5
4
3
2
1

6 – opanowanie wiadomości i umiejętności na bardzo wysokim poziomie 
5 – opanowanie wiadomości i umiejętności na wysokim poziomie
4 – opanowanie wiadomości i umiejętności na średnim poziomie
3 – opanowanie wiadomości i umiejętności na poziomie niżej średnim
2 – opanowanie wiadomości i umiejętności na poziomie niskim
1 – nieopanowanie wiadomości

7) stopnie, o których mowa w tabelce powyżej, od celującej do dopuszczającej są ocenami
pozytywnymi, natomiast negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena niedostateczna;

8) w ocenianiu bieżącym można posługiwać się poniższymi symbolami:
a) plus „+” jest stawiany dla zaznaczenia, iż uczeń posiada wiedzę i umiejętności z danego

poziomu wymagań, czasem go przewyższa, ale nie osiąga jeszcze wyższego poziomu
wymagań,

b)  minus „-” jest  stawiany  dla  zaznaczenia,  iż  uczeń  ma  jeszcze  niepełną  wiedzę  i
umiejętności  wymagane  na  danym poziomie,  powinien  więcej  popracować,  aby ten
poziom osiągnąć i utrzymać,

9) W oddziałach klas I-III ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych może być opisowe,   
natomiast śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi;

 10) Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia  
poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów 
kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i 
edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem 
uzdolnień;

11)  Ogólne kryteria oceniania,
a) ocenę celującą - 6 - otrzymuje uczeń wówczas, gdy opanował pełny zakres wiedzy i 

umiejętności określony programem nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo 
rozwija własne uzdolnienia. Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji. Biegle 
posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 
lub praktycznych. Proponuje rozwiązania niekonwencjonalne. Potrafi samodzielnie 
wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe. Osiąga sukcesy 
w konkursach, zawodach sportowych. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą ocenę roczną,

b) ocenę  bardzo dobrą - 5  -  otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i
umiejętności określony programem nauczania w danej klasie. Sprawnie posługuje się
zdobytymi  wiadomościami,  samodzielnie  rozwiązuje  problemy  teoretyczne  i
praktyczne  ujęte  programem  nauczania,  potrafi  zastosować  posiadaną  wiedzę  do
rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

c) ocenę  dobrą - 4  - uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował wiadomości określone
programem  nauczania  w  danej  klasie,  na  poziomie  przekraczającym  wymagania
zawarte  w  podstawie  programowej.  Poprawnie  stosuje  wiadomości,  rozwiązuje



(wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
d) ocenę dostateczną -3 -  otrzymuje uczeń, który opanował większość wiadomości i

umiejętności  określonych  programem  nauczania  w  danej  klasie  na  poziomie
nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej. Może mieć braki
w  opanowaniu  podstaw  programowych,  ale  braki  te  nie  przekreślają  możliwości
uzyskania  przez  ucznia  podstawowej  wiedzy  w  ciągu  dalszej  nauki.  Rozwiązuje
(wykonuje)  zadania  teoretyczne  i  praktyczne  o  niewielkim stopniu  trudności.  Przy
pomocy nauczyciela wykonuje niektóre zadania,

e)  ocenę  dopuszczającą -  2  -  otrzymuje  uczeń,  który słabo  opanował  wiadomości  i
umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań
zawartych  w  podstawie  programowej,  większość  zadań  wykonuje  pod  kierunkiem
nauczyciela,  wymaga  dodatkowego  wyjaśnienia  sposobu  wykonania  pracy,  nie
przestrzega  czasu  przeznaczonego  na  wykonanie  poleceń,  często  nie  kończy
rozpoczętych działań,

f)  ocenę  niedostateczną  -  1  -  otrzymuje  uczeń,  który  nie  opanował  wiadomości  i
umiejętności  określonych  w  podstawie  programowej,  a  braki  w  wiadomościach  i
umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie
rozwiązać (wykonać)  zadania nawet  o niewielkim-elementarnym stopniu trudności.
Odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się, niszczy prace.

12)  Nauczyciel  dokonuje  oceny sprawdzianów,  testów,  dyktand w sposób punktowy przy
zastosowaniu następującego przeliczenia procentowego:

Oceny % progi poszczególnych ocen
6 – celujący
5 – bardzo dobry
4 – dobry
3 – dostateczny
2 – dopuszczający
1 - niedostateczny

97 – 100 %
91 – 96 %
71 – 90 %
51 – 70 %
31 – 50 %
0 – 30 %

13)  Ocena  śródroczna  i  roczna  ma  charakter  opisowy,  informacyjny  i  diagnostyczny.
Dokonywana jest na podstawie zebranych ocen i informacji.  

14) Ocena opisowa śródroczna i roczna obejmuje osiągnięcia ucznia w zakresie edukacji:
a) polonistycznej,
b) matematycznej,
c) społecznej,
d) przyrodniczej,
e) plastycznej,
f) technicznej,
g) muzycznej,
h) wychowania fizycznego,
i) zajęcia komputerowe.
j) z j. obcego nowożytnego;

15) W ocenianiu  z religii  stosuje się oceny bieżące śródroczne i  roczne w skali 1 – 6 ;
Ocena w pełnym

brzmieniu
Ocena wyrażona
 w formie cyfry

Ocena wyrażona słownie 
w formie skróconej

Celujący 6 cel.
bardzo dobry plus   5+ bdb+
bardzo dobry 5 bdb
bardzo dobry  minus 5 - bdb -
dobry plus 4+ db +



Ocena w pełnym
brzmieniu

Ocena wyrażona
 w formie cyfry

Ocena wyrażona słownie 
w formie skróconej

dobry 4 db
dobry minus 4- db -
dostateczny plus 3+ dst +
dostateczny 3 dst
dostateczny  minus 3 - dst -
dopuszczający plus 2+ dop +
dopuszczający 2 dop
dopuszczający minus 2 - dop -
niedostateczny plus 1+ ndst. +
niedostateczny 1 nast.

a) plus „+” jest stawiany dla zaznaczenia, iż uczeń posiada wiedzę i umiejętności z
danego poziomu wymagań, czasem go przewyższa, ale nie osiąga jeszcze wyższego
poziomu wymagań.

b) minus „-” jest  stawiany dla zaznaczenia,  iż uczeń ma jeszcze niepełną wiedzę i
umiejętności wymagane na danym poziomie, powinien więcej popracować, aby ten
poziom osiągnąć i utrzymać. 

16) W nauczaniu j. obcego stosuje się oceny bieżące w skali 1-6 natomiast ocena śródroczna
roczna jest oceną  opisową sporządzaną  przez   uczącego, który przekazuje jej treść
wychowawcy;

17) Zasady oceniania zachowania uczniów kl. I – III;
a) ocenę zachowania ustala wychowawca klasy,
b) zachowanie obserwowane jest systematycznie w ciągu roku szkolnego. 

Spostrzeżenia odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym,
c) ocena opisowa zachowania śródroczna i roczna dokonywana jest na podstawie 

odnotowanych spostrzeżeń,
d) bieżący poziom zachowania ucznia ocenia się następująco:

3.   Zasady oceniania w II etapie edukacyjnym
1) Oceny bieżące w klasach  IV – VI z wszystkich zajęć edukacyjnych z wyjątkiem zajęć

wychowania fizycznego ustala się według następującej skali:
Ocena w pełnym

brzmieniu
Ocena wyrażona
 w formie cyfry

Ocena wyrażona słownie 
w formie skróconej

Celujący 6 cel.
bardzo dobry plus   5+ bdb+
bardzo dobry 5 bdb
bardzo dobry  minus 5 - bdb -
dobry plus 4+ db +
Dobry 4 db
dobry minus 4- db -
dostateczny plus 3+ dst +
dostateczny 3 dst
dostateczny  minus 3 - dst -
dopuszczający plus 2+ dop +
dopuszczający 2 dop
dopuszczający minus 2 - dop -
niedostateczny plus 1+ ndst. +
niedostateczny 1 ndst.



a) plus „+” jest stawiany dla zaznaczenia, iż uczeń posiada wiedzę i umiejętności z
danego poziomu wymagań, czasem go przewyższa, ale nie osiąga jeszcze wyższego
poziomu wymagań.

b) minus „-” jest  stawiany dla zaznaczenia,  iż uczeń ma jeszcze niepełną wiedzę i
umiejętności wymagane na danym poziomie, powinien więcej popracować, aby ten
poziom osiągnąć i utrzymać. 

2) Zasady oceniania z wychowania fizycznego określone są w § 69;
3) Religia ( etyka) jest przedmiotem obowiązkowym, a oceny z tego przedmiotu wlicza

się do średniej rocznej;
4) Formami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia są: 

                   a)  prace pisemne:
-  kartkówka – niezapowiadana z trzech ostatnich lekcji (nie tematów),                 
- sprawdzian wiadomości i umiejętności, praca klasowa – obejmuje zakres jednego

działu,
-  (uchylony) 
-  test,
- dyktando (dotyczy języka polskiego i języków obcych),

b) odpowiedzi ustne, 
c) prace domowe, 
d) pracę na lekcji ( na przykład: praca w grupach, aktywność, itp.) 
e)  prowadzenie zeszytu, 
 f) ćwiczenia praktyczne, sprawnościowe, doświadczenia. 

      g) (uchylony)
       5)  Mając na uwadze cel oceniania szkolnego oraz higienę pracy umysłowej, zdrowie   i 

możliwości ucznia ustala się następujące zasady przeprowadzania sprawdzianów 
wiadomości i umiejętności, prac klasowych i sprawdzianów kompetencji: 

a) o terminie i zakresie sprawdzianów i prac klasowych  nauczyciel powiadamia 
uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem, odnotowując ołówkiem termin w 
dzienniku lekcyjnym; sprawdzian musi być poprzedzony powtórzeniem materiału. 

b) diagnoz  i  prób sprawdzianu zapowiadany jest z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem i odnotowany ołówkiem w dzienniku lekcyjnym,
c) w przypadku, gdy sprawdzian lub praca klasowa nie odbędzie się z przyczyn 

niezależnych od nauczyciela (wyjazd klasowy na wycieczkę, wyjście do kina, 
nieobecność nauczyciela itp.) lub na prośbę uczniów można go przenieść na inny 
termin bez względu na ilość zapowiedzianych już sprawdzianów lub prac 
klasowych,

d) w ciągu dnia nie może być więcej niż trzy kartkówki, 
e) w ciągu tygodnia mogą się odbyć trzy sprawdziany lub prace klasowe,  z 

zastrzeżeniem ust. c, w ciągu tego samego dnia nie więcej niż jeden; nie dotyczy to 
sprawdzianów  o charakterze ćwiczeń praktycznych z plastyki, muzyki, techniki, 
informatyki  i wychowania fizycznego.

6) Nauczyciel na bieżąco informuje uczniów o otrzymanej ocenie i uzasadnia ją zgodnie 
z przyjętymi wymaganiami edukacyjnymi: 
a) z odpowiedzi ustnej i pracy domowej bezpośrednio po jej uzyskaniu, 
b)ze sprawdzianów pisemnych lub prac klasowych najpóźniej w ciągu dwóch tygodni 

od daty sprawdzianu lub pracy klasowej (okres ten mogą wydłużyć ferie lub 
choroba nauczyciela).

7) Po każdym sprawdzianie, pracy klasowej, dyktandzie dokonuje się analizy błędów  i
ewentualnie poprawy;



8) Uczeń  ma  prawo  do  poprawy  sprawdzianu,  pracy  klasowej  jeśli  otrzymał  ocenę
niedostateczną i dopuszczającą. Dany sprawdzian uczeń może poprawić tylko jeden
raz w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia uzyskania informacji o ocenie
niedostatecznej  i  zapisania  tej  oceny  w  dzienniku  lekcyjnym.  Termin  ustala
nauczyciel, z inicjatywy ucznia, i w porozumieniu z nim;

9) Poprawa sprawdzianu może być oceniona w skali od niedostatecznej do celującej.  Do
dziennika wpisywane są oceny: ze sprawdzianu i jego poprawy, nawet jeśli uczeń w
wyniku poprawy ponownie otrzymał niedostateczną;

10) Sprawdziany,  prace  klasowe  są  obowiązkowe  dla  ucznia.  Jeżeli  uczeń  nie  pisał
sprawdzianu z przyczyn losowych  w dzienniku lekcyjnym należy umieścić adnotację
„N”. Uczeń jest zobowiązany przystąpić do sprawdzianu, pracy klasowej w terminie
dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły, ustalając dokładny termin z nauczycielem
uczącym;

11) Dokumentację związaną ze sprawdzaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia – pisemne 
prace kontrolne: sprawdziany, prace klasowe – przechowuje się do końca roku 
szkolnego, w którym dokonano sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych ucznia,  tj. do 30 
września danego roku;

12) Po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach trwającej;
a) do dwóch dni, uczeń ma obowiązek samodzielnie uzupełnić materiał programowy,
b) więcej niż dwa dni, ale nie więcej niż pięć dni, uczeń uzupełnia materiał w ciągu 
trzech najbliższych dni,
c) więcej niż pięć dni, uczeń uzupełnia materiał w ciągu siedmiu kolejnych dni.

13) Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji/ brak zadania domowego: 
a) raz w półroczu – gdy przedmiot realizowany jest w wymiarze jednej godziny  w 

tygodniu, 
b) dwa razy w półroczu – gdy przedmiot realizowany jest w wymiarze dwóch godzin  

w tygodniu, 
c)trzy razy w półroczu – gdy przedmiot realizowany jest w wymiarze wyższym niż 

dwa razy w tygodniu.
14) Nieprzygotowanie uczniów do zajęć lekcyjnych odnotowane jest w dzienniku 

lekcyjnym symbolem „ –„ (minusem). 
15) Na okres ferii nie są zadawane prace domowe;
16) Nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza się sprawdzianów i

kartkówek  w pierwszym dniu  bezpośrednio  po  kilkudniowej  wycieczce  szkolnej,
feriach, przerwach świątecznych trwających dłużej niż trzy dni nauki; 

17)  W ocenianiu prac pisemnych możliwe jest ocenianie systemem punktowym.  Przy
przeliczaniu punktów na ocenę obowiązuje skala: 
a) 0       – 30%            ocena   ndst,
b) 31     – 50 %           ocena   dop,
c) 51      – 70 %           ocena   dst,
d) 71      – 90%           ocena   db,
e) 91     – 96 %           ocena   bdb,
f) 97     – 100%          ocena   cel.

18) Różne  formy  aktywności  ucznia  (itp.  praca  dodatkowa,  projekt  edukacyjny,
przygotowanie materiałów, aktywność na lekcji itp.) mogą być oceniane oceną lub za
pomocą znaku „+”.  Liczbę otrzymanych na daną ocenę plusów ustala  nauczyciel
przedmiotu. 

19) Ogólne kryteria oceniania wiedzy i umiejętności uczniów w klasach IV – VI szkoły : 
            a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który,

- opanował wiedzę i umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe określone  w



podstawie programowej kształcenia ogólnego, w pełnym zakresie;  
-  biegle  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami  i  umiejętnościami  w

rozwiązywaniu problemów, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także
zadania i problemy wykraczające poza przyjęty do realizacji program nauczania,

- uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, turniejach lub zawodach
sportowych,

- realizuje własne projekty o charakterze pracy badawczej. 
b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który,

- opanował wiedzę i umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe określone  w
podstawie programowej kształcenia ogólnego, w pełnym zakresie,

-  sprawnie  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami  umiejętnościami  w
rozwiązywaniu  zadań  i  problemów  zarówno  w  typowych  jak  i  nowych
sytuacjach o podwyższonym stopniu trudności.

c) ocenę dobrą  otrzymuje uczeń, który,
-  w  pełni  opanował  wiedzę  i  umiejętności  podstawowe  i  ponadpodstawowe

określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, a ewentualne braki
są niewielkie;

-  sprawnie  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami  i  umiejętnościami  w
rozwiązywaniu  typowych  zadań  i  problemów  o  zróżnicowanym  stopniu
trudności . 

                       d) ocenę  dostateczną otrzymuje uczeń, który:
-  opanował  wiedzę  i  umiejętności  podstawowe  określone  w  podstawie

programowej kształcenia ogólnego na poziomie podstawowym;
- potrafi zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań  i

problemów o średnim stopniu trudności. 
 e) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiedzę i umiejętności podstawowe określone  w  podstawie programowej

kształcenia ogólnego na poziomie niezbędnym  do kontynuowania dalszej nauki, a
ewentualne braki są możliwe do uzupełnienia;
- potrafi z pomocą nauczyciela zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązywania

typowych zadań i problemów o niewielkim stopniu trudności. 
                         f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

-  nie  opanował  wiedzy  i  umiejętności  podstawowe  określonych  w  podstawie
programowej  kształcenia  ogólnego  na  poziomie  niezbędnym  do
kontynuowania  dalszej  nauki,  a  braki  są  trudne  do  nadrobienia  i
uniemożliwiają kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej;

- nie potrafi nawet z pomocą nauczyciela zastosować wiedzy i umiejętności   do
rozwiązywania typowych zadań i problemów o niewielkim stopniu trudności. 

Kryteria oceniania zachowania uczniów Szkoły Podstawowej
 im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

§67.

1. Szkoła pełni funkcję wychowawczą. Realizuje ją na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest
analiza zachowania ucznia.

2.  Ma ona znaczenie motywujące dla samych uczniów, a także informujące dla rodziców.
3.  Każdy nauczyciel jest wychowawcą i jest odpowiedzialny za wychowanie uczniów.
4. Przy ocenianiu zachowania należy uwzględnić trzy kategorie:

1) Kulturę  osobistą,  która  wyraża  postawę  ucznia  wobec  nauczycieli,  pracowników
szkoły,  kolegów i  innych  osób,  dbałość o higienę  osobistą,  estetykę  wokół  siebie,



uczciwość,  kulturę  słowa  i  zachowania  się  w  szkole  oraz  w  innych  miejscach
publicznych;

2) Aktywność społeczną – stopień zaangażowania w życie szkoły,  klasy i środowiska,
pomoc koleżeńską w szkole i  poza nią,  umiejętność współżycia  i  pracy w zespole
klasowym. Inicjowanie różnych pozytywnych poczynań;

3) Stosunek  do  obowiązków  szkolnych  –  stopień  sumienności  i  pilności  w  nauce,
przygotowanie do lekcji, odrabianie pracy domowej i sumienne wykonywanie poleceń
nauczycieli, punktualność w uczęszczaniu na zajęcia, dbałość o podręczniki, zeszyty i
pomoce szkolne, rozwijanie zainteresowań, aktywność na zajęciach pozalekcyjnych.

5. Ocena zachowania ucznia powinna uwzględniać w szczególności:
1) Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym;
2) Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

6. Ocena zachowania ucznia w szkole i poza nią wyraża:
1) Stosunek ucznia do obowiązków szkolnych – rozumiany jako stałe uczestnictwo          

w  różnorodnych pracach związanych z procesem uczenia się i stosunek do 
podstawowego obowiązku jakim jest nauka;

 2)Kulturę zachowania – rozumianą jako możliwe do zaobserwowania, zewnętrzne           
przejawy zachowania ucznia, określające jego umiejętność współżycia w grupie, 
kulturę słowa, sposób bycia oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i dbałość  o 
własne zdrowie;

3) Udział w życiu klasy, szkoły i środowiska – konstruktywne uczestnictwo w życiu         
zbiorowości szkolnej, dobrowolne podejmowanie różnych zadań mających na celu      
dobro kolegów, klasy, szkoły oraz całego środowiska, w którym uczeń żyje;

       4) Postawy wobec kolegów i innych uczniów.
7. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:

1) ocenę z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem &3 ust.7

8. Ocenę z zachowania ustala się na koniec I półrocza i na koniec roku szkolnego.
9. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie uwag o zachowaniu ucznia

zapisywanych  w  zeszycie  wychowawcy  klasy  dołączonym  do  każdego  dziennika
lekcyjnego, opinii pracowników szkoły, klasy oraz samooceny ucznia. 

10. Przy wystawianiu oceny bierze się pod uwagę:
1) opinię zespołu wychowawczego;
2) spełnienie  warunków kontraktu zawartego między uczniem, wychowawcą, rodzicem i

pedagogiem;
3) Wychowawca klasy przy ustalaniu oceny musi uwzględnić również dane dotyczące

frekwencji.
11. Każdy nauczyciel   ma prawo i obowiązek wpisywania w zeszycie wychowawcy klasy

pozytywnych i negatywnych spostrzeżeń dotyczących poszczególnych uczniów. Uwagi
(opisy zdarzeń) powinny być opatrzone datą i podpisem nauczyciela.

12. Obowiązkiem wychowawcy jest sprawdzanie czy inni nauczyciele dokonują wpisów do
zeszytu  spostrzeżeń  oraz  ustalanie  (dodatniej  bądź  ujemnej)  wartości  każdego
spostrzeżenia.

13.  Wychowawca  jest  zobowiązany do informowania  rodziców w czasie  spotkań o ilości
pozytywnych  (+)  i  negatywnych  (-)  uwag  ucznia  oraz  wynikających  z  tego
konsekwencjach.

14.  Przy  ustalaniu  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  ucznia,  u  którego  stwierdzono
zaburzenia  lub  odchylenia  rozwojowe,  należy  uwzględnić  wpływ  stwierdzonych
zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia lub
opinii  PPP.  Jednak  podczas  codziennej  obserwacji,  należy  odróżnić  stwierdzone



zaburzenia lub odchylenia rozwojowe od zachowań niepożądanych, które nie wynikają z
diagnozy ucznia. Sytuacje te należy odnotowywać w zeszycie wychowawcy.

15. Z uczniem (u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe) na początku
roku szkolnego podpisuje się kontrakt zawierający zasady postępowania. Kontrakt zostaje
zawarty między uczniem, wychowawcą, rodzicem i pedagogiem.

16. (uchylony)
17.  Uczeń,  który  w ciągu  półrocza otrzymał  pisemną  naganę dyrektora  szkoły,  nie  może

otrzymać oceny półrocznej wyższej niż nieodpowiednia.
18. W przypadku gdy uczeń jest sprawcą czynu karalnego lub przestępstwa, otrzymuje ocenę

naganną z pominięciem skali ocen.
19.  W  przypadku  gdy  uczeń  dopuści  się  sfałszowania  dokumentów  szkolnych  bądź

korespondencji pomiędzy rodzicami a nauczycielem, otrzymuje ocenę nieodpowiednią z
pominięciem skali ocen.

20. W przypadku  gdy uczeń maluje się, farbuje włosy, nie nosi schludnej fryzury, nie nosi
stroju galowego – o którym mowa w Statucie Szkoły (5 uwag w  półroczu), otrzymuje
ocenę obniżoną o stopień w stosunku do oceny proponowanej.

21. Aktywność pozaszkolna ma wpływ na pozytywną ocenę zachowania wyłącznie wtedy,
gdy uczeń poprzez nią kreuje wizerunek szkoły i promuje szkołę w środowisku lokalnym.

22. W przypadku spóźnienia powyżej  piętnastu minut w dzienniku lekcyjnym zapisuje się
nieobecność  ucznia.  W  uzasadnionych  sytuacjach  spóźnienia  można  również
usprawiedliwiać.

23.  Uczeń  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  zasad  korzystania  w  szkole  z  telefonu
komórkowego i innych urządzeń elektronicznych.

24. Przyjmuje się następujące oceny zachowania:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.

Szczegółowe kryteria oceniania zachowania w klasach IV – VI

§ 68.

1. Punktem wyjścia do oceny zachowania jest ocena dobra. Ocenę wzorową może otrzymać
uczeń  będący  wzorem  człowieka,  ucznia  i  kolegi;  ocena  bardzo  dobra  wskazuje  na
wyróżniającą  się  postawę  ucznia,  poprawna  na  uchybienia  w  wypełnianiu  obowiązków,
nieodpowiednia  na  ich  lekceważenie,  a  naganna  za  świadome  nieprzestrzeganie
podstawowych norm społecznych.
2. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie poniższe kryteria : 

1) przygotowuje  się  do  zajęć  i  osiąga  wyniki  w  nauce  zgodne  z  możliwościami
intelektualnymi i środowiskowymi;

2) dba  o  honor  i  tradycje  szkoły,  godnie  zachowuje  się  w  czasie  apeli  szkolnych  i
środowiskowych;

3) odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów oraz innych
osób dorosłych;

4) dba o kulturę osobistą, kulturę słowa w szkole i poza nią; 
5) nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji ( rozmowy, rozpraszanie kolegów itp.);
6) nie  prowokuje  konfliktów  i  bójek,  nie  znęca  się  fizycznie  lub  psychicznie  nad



słabszymi;
7) dba o ład i porządek; mienie szkolne, własne i innych;
8) zawsze spełnia kryterium stosowności ubioru i wyglądu zewnętrznego;
9) posiada  dzienniczek  ucznia,  dba  o  jego  uzupełnianie  i  okazuje  go  na  prośbę

nauczyciela;
10) posiada do 1 nieusprawiedliwionego dnia i   nie więcej  niż 3 negatywne uwagi (w

półroczu).
 3. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę 
   dobrą, a ponadto: 

1) odznacza się wysoką kulturą osobistą;
2) wyróżnia się aktywnością w życiu klasy lub szkoły;
3) współpracuje z innymi uczniami (m.in. w ramach pomocy koleżeńskiej).
4) swoją postawą korzystnie wpływa na zespół klasowy
5) odznacza  się  bardzo  pozytywnym  stosunkiem  do  obowiązków  szkolnych  (pilny,

sumienny, systematyczny)
6) nie używa przemocy fizycznej i nie akceptuje jej w zachowaniu innych
7) godnie reprezentuje szkołę na wycieczkach, koncertach, konkursach, olimpiadach itd.
8) przejawia życzliwość wobec rówieśników
9) posiada nie więcej niż 1-2 uwagi.

4. Ocenę  wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo
dobrą,  a  ponadto   jest  postrzegany  przez  innych  (uczniów,  nauczycieli,  pracowników
szkoły) jako wzór do naśladowania- potwierdzony pozytywnymi zapisami o zachowaniu w
dokumentach szkoły.

5. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
1) sporadycznie  nie  spełnia  wymaganych  kryteriów  na  ocenę  dobrą,  ale  właściwie

reaguje na upomnienia nauczycieli i pracowników szkoły oraz innych osób dorosłych; 
2) poziom kultury osobistej budzi zastrzeżenia;
3) spełnia  podstawowe  wymagania,  ale  nie  przejawia  większej  aktywności  i  chęci

działania na rzecz szkoły i środowiska;
4) czasami utrudnia prowadzenie zajęć edukacyjnych;
5) posiada do 2 nieusprawiedliwionych dni i  nie więcej niż 5 negatywnych uwag (w

półroczu);
6) nie zawsze dba o godny wygląd;
7) często nie ma dzienniczka.

6. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 
1) często nie spełnia wymaganych kryteriów na ocenę dobrą; 
2) wykazuje niski poziom kultury osobistej w stosunku do dorosłych oraz koleżanek i

kolegów;
3) jego zachowanie jest powodem licznych skarg i uwag;
4) wywołuje konflikty, oszukuje, nagminnie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, używa 

wulgarnych słów;
5) samowolnie opuszcza teren szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych (wagaruje);
6) niewłaściwie  zachowuje  się  na  imprezach  szkolnych,  wyjściach  poza  szkołę  i

wycieczkach;
7) narusza  podstawowe  zasady  bezpieczeństwa  podczas  lekcji  i  przerw

międzylekcyjnych;
8) prowokuje i wywołuje bójki;
9) niszczy mienie szkoły i uczniów; 
10) wywiera  demoralizujący  wpływ  na  rówieśników,  jest  niezdyscyplinowany  i

niekoleżeński;



11) umyślnie stwarza sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu;
12) posiada więcej niż 2 nieusprawiedliwione dni i więcej niż 5 uwag.

7. Ocenę  naganną  otrzymuje uczeń, który w drastyczny sposób narusza zasady współżycia
społecznego, rażąco narusza postanowienia Statutu szkoły, stanowi zagrożenie dla siebie i
innych  oraz  wykazuje  demoralizujący  wpływ  na  otoczenie  lub  wchodzi  w  konflikt  z
prawem.

Szczegółowe zasady oceniania z wychowania fizycznego 

§ 69.

1. Posiadanie  stroju  na  każdej  lekcji  lub  jeden  brak  w  miesiącu  daje  uczniowi  2  pkt.
Większa liczba braków to 1 pkt. ( dwa ) lub brak punktów ( 3 i więcej ). Strój odpowiada
ustalonym z uczniami na początku roku szkolnego standardom oraz jest specjalnie na
potrzeby  lekcji  wychowania  fizycznego  przynoszony  i  zdejmowany  po  odbytych
zajęciach. Uczeń zwolniony czasowo przez lekarza posiada obuwie sportowe, którego
brak traktujemy jak brak stroju. 

2. Aktywne i  zaangażowane  uczestnictwo na  minimum 50% zajęciach  w miesiącu  dają
uczniowi  2  pkt.,  lub  w  przypadku  biernego  uczestnictwa  na  jednej  lekcji  :  1pkt.
Powtarzające się przypadki nieodpowiedniego zachowania ucznia na lekcji  pozbawiają
możliwości zdobycia punktów w danym miesiącu.

3. Nauczyciel  realizuje  na  lekcjach  różne  dyscypliny  sportowe,  które  podsumowane  są
sprawdzianem umiejętności. Wzięcie udziału w sprawdzianie daje 1 pkt. A wykonanie
poprawne :  2pkt. , wykonanie bez błędu : 3pkt..

4. Uczeń, który nie uczestniczył w sprawdzianie lub który chce poprawić swój wynik, może
wykonać próbę na wyznaczonej wcześniej lekcji przez nauczyciela.( każdy sprawdzian
można spróbować poprawić tylko raz )

5. Długotrwałe zwolnienie lekarskie ( więcej niż 50 %) skutkuje brakiem klasyfikowania na
pierwsze półrocze lub na koniec roku szkolnego. Ocena za pierwsze półrocze jest oceną
roczną w przypadku długotrwałego zwolnienia lekarskiego w drugim półroczu.

6. Za godne reprezentowanie szkoły na gminnych zawodach sportowych  i  w zawodach
wyższego szczeblu w danej dyscyplinie  uczeń otrzymuje po 1 pkt.

7. Za  wybitne  osiągnięcia  sportowe  (  od  1  do  3  miejsca  )  w  powiecie  i  w  zawodach
wyższego szczebla, uczeń otrzymuje dodatkowo 2 pkt.

8. Nauczyciel  ma  prawo  przyznać  punkty  dodatkowe  (do  4pkt.  na  półrocze)  za,  np.:
wykonanie  pomocy dydaktycznej,  poprawną odpowiedź na zadane pytania,  pomoc w
przygotowaniu  lekcji,  zademonstrowanie  poprawnie  techniki  wykonania  ćwiczenia,
pomoc  w  sędziowaniu  gry  podczas  lekcji,  pomoc  przy  organizowaniu  zawodów
szkolnych.

9. Za  szczególną  aktywność  na  lekcji  nauczyciel  może  przyznać  plusy  (+).  Trzy  plusy
oznaczają dodatkowy punkt 

Ocena Ilość wymaganych punktów na
ocenę za pierwsze półrocze

Ilość wymaganych 
punktów na ocenę roczną

Celująca 37< 74<
Bardzo dobra 35-36 70-73
Dobra 27-34 54-69
Dostateczna 20-26 39-53
Dopuszczająca 12-19 24-38
Niedostateczna >11 >23



Klasyfikacja śródroczna i roczna
§ 70.

1. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania  i zachowania ucznia oraz
ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem ust.
2 

2.  Klasyfikacja  śródroczna i  roczna ucznia z  niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu
umiarkowanym  lub  znacznym  polega  na  półrocznym  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 zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz do roku -  po I półroczu.  
4.  Wyniki  klasyfikacji  śródrocznej  i  rocznej  uchwala  Rada  Pedagogiczna  na  zebraniu

zatwierdzającym  wyniki  klasyfikacji  śródrocznej  i  rocznej.  Przed  zebraniem
zatwierdzającym  wyniki  klasyfikacji  śródrocznej  i  rocznej  odbywają  się  zebrania
klasowych  zespołów nauczycielskich  dla  poszczególnych  poziomów klas.  Z  posiedzeń
sporządza się protokół. 

5. Przed zebraniem zatwierdzającym wyniki klasyfikacji  śródrocznej i  rocznej nauczyciele
przygotowują:
1) pisemne uzasadnienia ocen nagannych zachowania;
2)  pisemne  uzasadnienia  ocen  niedostatecznych  z  przedmiotów  obowiązkowych  i

dodatkowych. 
6.  Ocenę klasyfikacyjną  wystawia  n-l   uczący,  na  podstawie  ocen  bieżących,  w terminie

najpóźniej na 4 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem RP podaje ją do wiadomości ucznia.
Przewidywane oceny śródroczne i roczne podawane są do wiadomości uczniów i rodziców
na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem RP. 

7. W przypadku nieobecności nauczyciela/wychowawcy prowadzącego zajęcia edukacyjne,
oceny śródroczne,  roczne  i  ocenę   zachowania,   może wystawić  inny wskazany przez
dyrektora nauczyciel na podstawie ocen bieżących.

8. Na wniosek rodziców nauczyciel na piśmie uzasadnia ustaloną ocenę śródroczna, roczną w
tym także z zachowania.

9. Klasyfikacji śródrocznej dokonuje się raz w roku szkolnym zgodnie z kalendarzem roku
szkolnego ustalonym przez dyrektora zespołu. 

10. Ocenę śródroczną i roczną wystawia się na podstawie ocen bieżących i musi ona wynikać
z  ocen  bieżących.  Ilość  ocen  bieżących  zależy  od  wymiaru  godz.  realizowanych
tygodniowo. I tak:

1)  gdy przedmiot  realizowany jest  w wymiarze  jednej  godziny w tygodniu  –  ilość  ocen
bieżących nie powinna być mniejsza od 3; 

2)  gdy  przedmiot  realizowany  jest  w  wymiarze  dwóch  godzin  w  tygodniu  -  ilość  ocen
bieżących nie powinna być mniejsza od 4; 

3) gdy przedmiot realizowany jest w wymiarze większym niż trzy godzin  w tygodniu -  ilość
ocen bieżących nie powinna być mniejsza od 6 .

11. Formy pomocy uczniowi, który napotkał na poważne trudności w nauce, jest zagrożony
niedostateczną oceną klasyfikacyjną obejmują:

1)  opracowanie  wymagań  edukacyjnych  zgodnie  z  zaleceniami  poradni  psychologiczno  –
pedagogicznej;

2) udzielenie pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się, wyznaczenie niewielkich partii



materiału;
3) zlecanie prostych, dodatkowych zadań umożliwiających poprawienie oceny, udostępnianie

znajdujących się w szkole pomocy naukowych, wskazanie właściwej literatury;
4) zorganizowanie pomocy koleżeńskiej;
5)  wskazanie  rodzicom  metod  pracy  z  dzieckiem  w  zakresie  zaistniałych  trudności,

wnioskowanie  o  przebadanie  ucznia  w  poradni  psychologiczno-pedagogicznej  i
skierowanie ucznia na zajęcia wyrównawcze, jeśli takie zajęcia są prowadzone  w szkole.

Tryb dokonywania klasyfikacji śródrocznej  i rocznej
§  71.

1. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele
i wychowawca są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych
rocznych  ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.  

2. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną powiadomienie musi przyjąć formę listu
poleconego  lub  osobistej  rozmowy  potwierdzonej  podpisem  rodziców.   Ocena
przewidywana na zakończenie roku może ulec zmianie o jeden stopień w górę, w trybie
postępowania weryfikacyjnego.

3. O przewidywanych ocenach nauczyciel informuje uczniów na lekcjach i odnotowuje ten
fakt  w  dzienniku  lekcyjnym.  W  przypadku  nieobecności  ucznia,  wychowawca  ma
obowiązek  przekazania  informacji  wychowankowi.  Powiadomienie  rodziców  ma  formę
pisemną.  Wychowawca  klasy  przekazuje  uczniom  kartki  z  wykazem  przedmiotów  i
przewidywanych  ocen.  Rodzice  mają  obowiązek  zwrócić  tą  kartkę  do  szkoły  w  dniu
następnym z własnoręcznym podpisem. 

4. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołania się od przewidywanej oceny w terminie 3
dni roboczych od powiadomienia.

5. Prawo do wniosku o podwyższenie oceny ( o jeden stopień w stosunku do przewidywanej)
przysługuje jeśli:
1) Uczeń systematycznie wykorzystywał  stwarzane przez szkołę formy poprawy ocen

bieżących  oraz  systematycznie  korzystał  z  zajęć  zespołu  dydaktyczno  –
wyrównawczego,

2) Wystąpiła długotrwała ( potwierdzona przez lekarza ) choroba ucznia – powyżej 1
miesiąca.
a. Miało  miejsce  udokumentowane  zdarzenie  losowe  mogące  mieć  wpływ  na

psychikę ucznia i możliwości uczenia się.
b. W  przypadku  oceny  z  zachowania  -  prawo  wnioskowania  o  ustalenie  oceny

wyższej  od  przewidywanej,  przysługuje  uczniowi,  który  reagował  na  sugestie  i
uwagi nauczyciela. 

  § 72.

1. 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. W przypadku kiedy nauczyciel
uczący danych zajęć edukacyjnych lub wychowawca klasy  nie jest w stanie z powodów
zdarzeń losowych  wystawić ocen klasyfikacyjnych,  o których mowa powyżej,  robi  to
inny, wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.

2. 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 ani na ukończenie szkoły.

3. Na  wniosek  rodziców  lub  ucznia,  nauczyciel  na  piśmie  uzasadnia  ustaloną  ocenę  w
terminie do trzech dni od złożenia wniosku. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się w
sekretariacie szkoły w terminie do dwóch dni od przekazania uczniom informacji o treści
oceny.

§ 73.

1. Jako oceny śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych przyjmuje się oceny
według skali określonej w ust. 2, z zastrzeżeniem ust.3 

2.  Roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych,  począwszy  od  klasy  IV  szkoły
podstawowej  oraz z  religii  w klasach 1-3,  ustala  się  w stopniach według następującej
skali: 
1) stopień celujący - 6;
2) stopień bardzo dobry - 5;
3) stopień dobry - 4;  
4) stopień dostateczny - 3; 
5) stopień dopuszczający - 2;
6) stopień niedostateczny  - 1. 

3. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są
ocenami opisowym.

4.  Oceny klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych nie  mają  wpływu na  ocenę  klasyfikacyjną
zachowania.

§ 74.

1. Prawo do wniosku o podwyższenie oceny ( o jeden stopień w stosunku do przewidywanej)
przysługuje jeśli:
1)  Uczeń  systematycznie  wykorzystywał  stwarzane  przez  szkołę  formy poprawy ocen

bieżących  oraz  systematycznie  korzystał  z  zajęć  zespołu  dydaktyczno  –
wyrównawczego;

2) Wystąpiła długotrwała ( potwierdzona przez lekarza ) choroba ucznia – powyżej 1 miesiąca;
3) Miało miejsce udokumentowane zdarzenie losowe mogące mieć wpływ na psychikę

ucznia i możliwości uczenia się;
4) W przypadku oceny z zachowania - prawo wnioskowania o ustalenie oceny wyższej od

przewidywanej,  przysługuje  uczniowi,  który  reagował  na  sugestie  i  uwagi
nauczyciela. 

2.  Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się wg skali  określonej  w ust.  3,  z
zastrzeżeniem ust. 4   i 5. 

3.  Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,  począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,
ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne,       



4. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania
są ocenami  opisowymi.

4a.  Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych,  o której  mowa w ust.  3,
uwzględnia  poziom opanowania  przez  ucznia  wiadomości  i  umiejętności  z  zakresu
wymagań  określonych  w  podstawie  programowej  kształcenia  ogólnego  dla  I  etapu
edukacyjnego  oraz  wskazuje  potrzeby  rozwojowe  i  edukacyjne  ucznia  związane  z
przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.";

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

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

7. (uchylony)
8.  Ocenę  zachowania  ustala  wychowawca  klasy  na  podstawie  własnych  obserwacji

zachowania, postawy ucznia i jego postępów w tym zakresie oraz: 
1) opinii (spostrzeżeń) innych nauczycieli i pracowników szkoły o uczniu;
2) opinii uczniów danej klasy;
3) samooceny ucznia. 

9. Sposoby gromadzenia informacji o uczniu:
1)  obserwacja  ciągła  na  różnych  płaszczyznach  życia  szkolnego  dokonywana   przez

wszystkich pracowników szkoły i uczniów;
2) adnotacje o pozytywnym i negatywnym zachowaniu ucznia zgłaszane wychowawcy;

uwagi  dotyczące  zachowań  ucznia  mogą  zgłaszać  do  wychowawcy  wszyscy
pracownicy szkoły. 

10. Sposoby sprawdzania postępów w zachowaniu ucznia: 
1) systematyczna analiza dokumentacji na lekcji wychowawczej ( jeden raz w miesiącu

analiza frekwencji i zapisanych uwag w dzienniczku ucznia, zeszycie wychowawczym
lub zgłaszanych wychowawcy);

2) konsultacja w zespołach wychowawczych i klasowych zespołach nauczycielskich;
3) rozmowy wychowawcy z nauczycielami uczącymi w danej klasie. 

11.  Przy  ustaleniu  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  ucznia,  u  którego  stwierdzono
zaburzenia  lub  odchylenia  rozwojowe,  należy  uwzględnić  wpływ  stwierdzonych
zaburzeń  lub  odchyleń  na  jego  zachowanie  na  podstawie  orzeczenia  o  potrzebie
kształcenia  specjalnego  albo  indywidualnego  nauczania  lub  opinii  poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Orzeczenie
lub opinia  musi  być dostarczona do dyrektora zespołu,  pedagoga   lub wychowawcy
najpóźniej  na  trzy  dni  przed  radą  pedagogiczną  zatwierdzającą  wyniki  klasyfikacji
śródrocznej i rocznej.

12. Wychowawca klasy przedstawia  propozycje ocen z zachowania nauczycielom uczącym
na  spotkaniu  klasowego  zespołu  nauczycielskiego  do  akceptacji.  Nauczyciele
przedstawiają  własne propozycje ocen zachowania w dzienniku lekcyjnym. W  razie
potrzeby wraz z uzasadnieniem. 

13. Wychowawca klasy  bierze pod uwagę proponowane przez poszczególnych nauczycieli
oceny  zachowania  przy  wystawieniu  ostatecznej  śródrocznej  lub  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej zachowania.

14. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
jest ostateczna. 



§ 75.

   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.

Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych
§ 76.

1. Uczeń może nie  być  klasyfikowany z zajęć edukacyjnych,  jeżeli  brak jest  podstaw do
ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na
zajęciach  edukacyjnych  przekraczającej  połowę  czasu  przeznaczonego  na  te  zajęcia
odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności rada
pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą;
3) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;";
4) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka,
muzyka,  zajęcia  artystyczne  i  wychowanie  fizyczne  oraz  dodatkowych  zajęć
edukacyjnych.

5. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się
oceny zachowania.

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem
ust. 7.

7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych i wychowania fizycznego
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7a. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
9. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5

dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia
się z uczniem i jego rodzicami.

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły,
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja,
powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel  wyznaczony przez dyrektora -  jako przewodniczący

komisji;
2) nauczyciel  zajęć  edukacyjnych  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania  dla

odpowiedniej klasy.
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego



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

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów -
rodzice ucznia.

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

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu
klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład
komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
2a)  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
2b)  imię i nazwisko ucznia;
3) zadania egzaminacyjne;
4) ustalone oceny klasyfikacyjne.

15.  Do  protokołu  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w  wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

§ 77.

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 

2.  Ustalona  przez  nauczyciela  albo  uzyskana  w  wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w
wyniku egzaminu poprawkowego,

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

Warunki  i tryb odwoływania się od rocznej oceny  z zajęć edukacyjnych i oceny
zachowania

§ 78.

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że
roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  lub  roczna  ocena  klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania
tej  oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.

2. 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  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  -  przeprowadza

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala
roczną   ocenę  klasyfikacyjną  z  danych zajęć  edukacyjnych  Sprawdzian,  o  którym
mowa,  przeprowadza  się  nie  później  niż  w  terminie  5  dni  od  dnia  zgłoszenia
zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i
jego rodzicami;

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



klasyfikacyjną  zachowania  w  drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów  w
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego komisji;

3) Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego
rodzicami. Powinien on się odbyć zaraz po wpłynięciu i rozpatrzeniu  wniosku.

3. W skład komisji wchodzą:
     1) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

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

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same

zajęcia edukacyjne.
    2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

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

b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej

klasie,
d) pedagog /psycholog (o ile pracuje w szkole),
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f) przedstawiciel rady rodziców,
g) rzecznik praw ucznia.

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne.

5.  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,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych,  która  może  być  zmieniona  w  wyniku  egzaminu
poprawkowego, z zastrzeżeniem § 81 ust.1.

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

a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

            c)    nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,
            d)    imię i nazwisko ucznia,

e)    zadania sprawdzające,
f)    ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

     2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,

            c)    imię i nazwisko ucznia;
d)   wynik głosowania,
e)   ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

7.  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8.   Do protokołu,  o którym mowa w ust.  8  dołącza się pisemne prace ucznia i  zwięzłą

informację o ustnych
     odpowiedziach ucznia.
9.  Uczeń,  który z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do sprawdzianu,  o  którym



mowa  w  ust.  2  pkt  1,  w  wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w
dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż do
zakończenia roku szkolnego czyli do  31 sierpnia, po ówczesnym uzgodnieniu z uczniem
i jego rodzicami.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej 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.

11.O wynikach  sprawdzianu,  o  którym mowa w w ust.  2  pkt  1,  nauczyciel  egzaminator
informuje ucznia i rodzica. Uczeń czytelnie podpisuje pracę, na której jest zamieszczona
ostateczna ocena, wpisuje datę oraz dokonuje wpisu „zapoznałem się”. Rodzic o wyniku
sprawdzianu informowany jest telefonicznie lub pisemnie.

12. Na życzenie rodzica  lub ucznia udostępnia się pracę do wglądu oraz .

Promocja
§ 79.

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,
w każdym roku szkolnym.

2.  Na  wniosek  rodziców   i  po  uzyskaniu  zgody  wychowawcy  klasy  lub  na  wniosek
wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców rada pedagogiczna może postanowić o
promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również
w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia i rokuje opanowanie w
jednym roku szkolnym treści  nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch
klas.

3.  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
oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 7.

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał  zobowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen  co  najmniej  4,75  oraz  co
najmniej  bardzo  dobrą  ocenę  zachowania,  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo
wyższej z wyróżnieniem.

5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do
średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

5a.  Ocena z  religii  lub etyki  umieszczana jest  na świadectwie szkolnym bezpośrednio po
ocenie ze sprawowania

5b. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału
klasy.

5c. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym
w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka
—————), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.

5d. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajecia religii  i  zajecia etyki, do średniej  ocen
wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z
tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy
zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

6.   Ucznia  z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu  umiarkowanym lub  znacznym
promuje  się  do  klasy  programowo  wyższej,  uwzględniając  specyfikę  kształcenia  tego
ucznia, w porozumieniu z rodzicami. Ocena jest oceną opisową.

 7.   Laureaci  konkursów przedmiotowych  o  zasięgu  wojewódzkim i  ponadwojewódzkim



otrzymują  z  danych  zajęć  edukacyjnych  najwyższą  pozytywną  roczną  ocenę
klasyfikacyjną.  Uczeń,  który  tytuł  laureata  konkursu  przedmiotowego  o  zasięgu
wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej
uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
otrzymuje  z  tych  zajęć  edukacyjnych  najwyższą  pozytywną  końcową  ocenę
klasyfikacyjną.",

8.    Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej  i powtarza klasę.

9.  (uchylony)
10. Oceny roczne wpisywane są w dziennikach lekcyjnych i arkuszach ocen. Oceny opisowe

w kl. I-III mogą być wypisywane pismem komputerowym i dołączane do arkusza ocen.

Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych
§ 80.

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć na wniosek własny lub jego rodziców.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z  plastyki,  muzyki,  zajęć  artystycznych,  zajęć  technicznych,  zajęć  komputerowych  oraz
wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim
tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład
komisji  wchodzą:
1) dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  wyznaczony przez  dyrektora-  jako  przewodniczący

komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na  własną  prośbę  lub  w  innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W  takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego
takie same zajęcia  edukacyjne,  z tym że powołanie nauczyciela  zatrudnionego w innej
szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.  Z  przeprowadzonego  egzaminu  poprawkowego  sporządza  się  protokół  zawierający  w
szczególności:

1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
2a) nazwę zajęć edukacyjnych;
2b) imię i nazwisko ucznia,
3) zadania egzaminacyjne;
4) ustalone oceny klasyfikacyjne.

   Do  protokołu  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7.  Uczeń,  który z  przyczyn  usprawiedliwionych (choroba lub  udokumentowane zdarzenie
losowe)  nie  przystąpił  do  egzaminu  poprawkowego  w  wyznaczonym  terminie,  może
przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie
później niż do końca września.  

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



programowo wyższej  i powtarza odpowiedni oddział klasy , z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, 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.

§ 81.
(uchylony)

Ukończenie szkoły
§ 82.

1. Uczeń kończy szkołę:
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, z uwzględnieniem
§18  ust.6,  uzyskał  oceny  klasyfikacyjne  wyższe  od  oceny  niedostatecznej,  z
zastrzeżeniem ust. 3.;

2)   (uchylony)  
2.  Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli  w wyniku klasyfikacji  końcowej,  o której

mowa  w  ust.1  pkt  1,  uzyskał  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen  co
najmniej 4,75  oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3.  O  ukończeniu  szkoły  przez  ucznia  z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu
umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej
rada  pedagogiczna,  uwzględniając  specyfikę  kształcenia  tego ucznia,  w porozumieniu  z
rodzicami.

Rozdział  13
Tradycja i ceremoniał szkolny

§ 83.

1.  Szkoła posiada własny sztandar i hymn.
2. Sztandar szkoły uczestniczy we wszystkich oficjalnych uroczystościach szkolnych  oraz

środowiskowych:
1) rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;
2) uroczystości zakończenia szkoły przez uczniów klasy najstarszej programowo;
3) uroczystości Dnia Patrona szkoły;
4) akademiach organizowanych z okazji świąt państwowych i narodowych;
5) innych uroczystościach szkolnych i środowiskowych.

3.  Poczet sztandarowy tworzą wybrani uczniowie klas programowo najstarszych. 
4.  W szczególnych przypadkach poczet sztandarowy tworzą pracownicy szkoły.
5.  Wszystkie uroczystości szkolne i narodowe rozpoczynają się od wprowadzenia sztandaru

szkoły  i  odśpiewania  hymnu  narodowego.  Na  zakończenie  uroczystości  szkolnych
odśpiewany jest hymn szkoły.

6.  W szkole w październiku lub listopadzie odbywają się ślubowania klas I .
     a.  Rota ślubowania

„My uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie – 



uroczyście ślubujemy: 
- systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swej wiedzy, 

wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki; 
ś l u b u j e m y ! 

- dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać 
jej dobre tradycje; 

ś l u b u j e m y ! 
- przestrzegać zasad koleżeńskiego współżycia, pomagać w nauce tym, którzy mają

trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych; 
ś l u b u j e m y ! 

- okazywać należny szacunek Radzie Pedagogicznej i wszystkim pracownikom 
administracyjnym i gospodarczym szkoły; 

ś l u b u j e m y !
7. Uczniowie kl. VI  żegnają się ze szkołą w trakcie uroczystości pożegnania, która obdywa

się  w  przeddzień  rozdania  świadectw.  W  trakcie  pożegnania  uczniowie  składają
ślubowanie. 

a. rota ślubowania:
My absolwenci Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie Tobie, Szkoło 

ślubujemy: 
- wiernie strzec Twojego honoru; 

ś l u b u j e m y ! 
- dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię; 

ś l u b u j e m y ! 
- z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 

Kopernika w Bralinie; 
ś l u b u j e m y ! 

- zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w dalszym 
swoim życiu; 

ś l u b u j e m y ! 
- zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w życiu naszego 

kraju; 
ś l u b u j e m y !

8. Ostatniego dnia zajęć przed Świętami Bożego Narodzenia organizowane jest świąteczne
spotkanie całej społeczności szkoły.

9.  Uczniowie  reprezentują  szkołę,  w  czasie  uroczystości  szkolnych,  lokalnych  i  świąt
narodowych.

Rozdział 14
  Gospodarka finansowa szkoły

§ 84.
1.   Działalność  podstawową  jednostki  stanowią  obowiązkowe  zadania  dydaktyczne,

wychowawcze i opiekuńcze określone w przepisach oświatowych.
2.   Działalność pomocniczą stanowią:

1)  fakultatywne zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone w przepisach
oświatowych, w zależności od możliwości finansowych, 

2)  zadania współfinansowane ze środków nie stanowiących źródeł krajowych, w ramach
podejmowanych przez szkołę projektów, przy realizacji programów operacyjnych, za
zgodą organu prowadzącego.



§ 85.

1.   Dyrektor  ponosi odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej jednostki.
2.   Dyrektor  prowadzi  gospodarkę  finansową  szkoły  zgodnie  z  udzielonym

pełnomocnictwem przez  Wójta  Gminy Bralin  na  mocy art.  47  ustawy z  8.3.1990 r.  o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.).

3.   W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej zatrudnia się w jednostce Gł.
Księgowego,  oraz  pracowników  obsługi  księgowej,  którym  powierza  się  obowiązki  i
odpowiedzialność zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczących powierzania
gospodarki finansowej pracownikom. Część tych obowiązków Dyrektor może powierzyć
nauczycielom szkoły.

4.   Za powierzony majątek szkoły odpowiadają pracownicy i nauczyciele, którzy przyjęli
odpowiedzialność materialną za określone w oświadczeniu składniki majątku szkoły.

5.   Szkoła dokonuje gromadzenia i wydatkowania środków publicznych na podstawie planu
finansowego jednostki budżetowej.

6.   Plan finansowy jednostki budżetowej jest zatwierdzany przez Dyrektora i opiniowany
przez Radę Pedagogiczną.

7.   Każda zmiana planu finansowego wymaga opinii Rady Pedagogicznej i zatwierdzenia
przez Dyrektora w drodze zarządzenia.

8.   Dochody jednostki z tytułu opłat za wynajem sali gimnastycznej lub innych pomieszczeń
szkolnych, wynajmujący wpłacają na konto bankowe prowadzone dla szkoły, a następnie
są one odprowadzane na konto budżetu gminy.

9.   Dyrektor  w  celu  zapewnienia  prawidłowego  funkcjonowania  gospodarki  finansowej
szkoły opracowuje dokumentację zasad (polityki) rachunkowości oraz procedury kontroli
zarządczej.

10. Wydatków związanych z dożywianiem dzieci z rodzin o niskich dochodach dokonuje się
na podstawie decyzji  administracyjnej, z wyjątkiem sytuacji  określonych w ustawie o
systemie oświaty.

11.  Gospodarka  finansowa  jednostki  opiera  się  na  zasadach  wyrażonych  w  aktualnie  
obowiązujących  aktach  prawa  regulujących  zasady  gospodarki  finansowej  jednostek  
budżetowych.

§ 86.

Przy realizacji projektów lub grupy projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych,
gospodarkę  finansową  w  tym  zakresie  dostosowuje  się  do  wymogów  określonych  w
zawieranej umowie o dofinansowanie oraz prowadzi się ewidencję umożliwiającą ustalenie
wysokości ponoszonych wydatków strukturalnych.

Rozdział 15
Postanowienia końcowe

§ 87.

1. Postanowień Statutu są zobowiązani przestrzegać:
1) uczniowie;
2) nauczyciele i pracownicy zespołu;
3) rodzice;
4) dyrektor zespołu;
5) inne osoby korzystające z wynajmu pomieszczeń szkoły.

2.  W szkole  mogą  działać  stowarzyszenia  i  organizację,  których  celem  jest  działalność



wychowawcza  wśród  uczniów  oraz  rozszerzanie  i  wzbogacanie  form  działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenie i organizacje, o których mowa  w ust.
2, wyraża dyrektor po uprzednim uzgodnieniu warunków działalności oraz po uzyskaniu
pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

4. W szkole nie mogą działać partie i organizacje polityczne.

§ 88.

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 89.

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

2.  Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne
przepisy.

§ 90.

1. Zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów
przy obecności, co najmniej 2/3 jej składu.

2. Wniosek  o  dokonanie  zmian  w  Statucie  organy  zespołu  kierują  na  piśmie  do  Rady
Pedagogicznej.

3. Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski wnioskują o dokonanie zmian w Statucie po
podjęciu stosownej uchwały.

4. Zmiany w Statucie są uchwalane po zaopiniowaniu ich przez wszystkie organy zespołu.
5. Statut dostępny jest dla nauczycieli, uczniów i rodziców w bibliotece zespołu.
6. Statut może być umieszczony na stronie internetowej szkoły.
7. O zmianach w statucie dyrektor informuje organ prowadzący szkołę, sprawujący nadzór

pedagogiczny oraz wszystkie organy szkoły.
8. Traci moc Statut  zatwierdzony Uchwałą   nr II 2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły

Podstawowej im. Kopernika w Bralinie z dnia 28 sierpnia 2015 r.

2016.08.29 Adam Pruban
............................................
data  i  podpis dyrektora szkoły

Uchwała Nr ….II…. 2016/17

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Bralinie
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
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