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STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. S.BATOREGO 

 W ZAMOŚCIU 

03.02.2020. 

(tekst jednolity) 

 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

PODSTAWA PRAWNA: 
1. Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483); 

2. Konwencji o Prawach Dziecka uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 

r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526); 

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

2017 r. poz. 60 z późn. zm.);  

4. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);  

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

zm.);  

6. Ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010);  

7. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm);  

8. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki 

prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);  

9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);  

10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

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

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 

ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej (Dz.U. z2017 r. poz. 356); 

11. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych 

planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703);  

12. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań 

wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);  

13. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603); 

14. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

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

15. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1534);  

16. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie egzaminu 

ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512); 

17. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym; (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1578);  
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18. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);  

19. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i 

trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji 

indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1569);  

20. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i 

sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. 

Nr 36, poz. 155);  

21. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 

przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017r. poz. 1147);  

22. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 

dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1322);  

23. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia 

osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które 

pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1655);  

24. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z2003 

r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.); 

25. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. nr 135 poz. 1516 z późn. zm.); 

26. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego 

nauczania dzieci i młodzieży (dz. U. z 2014 r. poz. 1157); 

27. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych 

planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z późn. zm.); 

28. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie 

dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. z2011 r. 

Nr 175 poz. 1042); 

29. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 z późn. zm.); 

30. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

isłuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 843); 

 

 

Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby  
2) (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 
3) nauczycielu – należy przez to rozumeć także wychowawcę klasy, oddziału lub grupy 

wychowawczej realizującego zadania statutowe szkoły, 
4) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów szkoły lub grupę wychowawczą, 
5) specjaliście – należy przez to rozumieć w szczególności pedagoga, logopedę, doradcę 

zawodowego, 
6) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły.  
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§ 1 

1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu, zwana dalej 

,,Szkołą”.  

2. Siedziba Szkoły mieści się w Zamościu przy ul. Jana Hetmana Zamoyskiego 4. 

3. Szkoła Podstawowa jest ośmioletnią szkołą publiczną. 

§ 2 

1. Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Zamość. 

2. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą  sprawuje Lubelski Kurator Oświaty. 

§ 3 

1. Szkoła podstawowa posiada sztandar i ceremoniał szkolny. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 4 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy 

Prawo Oświatowe oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, Karty Nauczyciela, 

Konwencji o Prawach Dziecka uwzględniając treści zawarte w Programie Profilaktyczno – 

Wychowawczym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia, poprzez: 

1) zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju w warunkach poszanowania ich 

godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, 
2)  rozwijanie umysłów i umiejętności uczniów stosownie do ich możliwości intelektualnych, 

fizycznych i psychicznych, 
3) umożliwianie zdobycia kompetencji niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej. 
4) przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na kolejnych etapach edukacji, 
5)  przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku edukacji, 
6) rozwijanie w uczniach rozumienia moralnych wartości oraz kształtowanie postawy 

szacunku dla innych ludzi, 
7) rozwijanie poczucia odpowiedzialności, solidarności społecznej, miłości Ojczyzny oraz 

poszanowania dla dziedzictwa kulturowego Polski i świata, 
8) wyrabianie odpowiedzialnej postawy w stosunku do własnego zdrowia oraz do naturalnego 

środowiska człowieka, 
9) kształcenie umiejętności organizowania czasu wolego, rozrywki i edukacji, 

10) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb, z uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa, 
11) sprawowanie opieki podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek 

organizowanych przez szkołę. Opiekę zapewniają wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą 

dyrektora, inne osoby dorosłe w szczególności rodzice lub opiekunowie prawni, 
12) sprawowanie zindywidualizowanej opieki nad uczniami z deficytami funkcji percepcyjno – 

motorycznych, 
13) sprawowanie opieki nad uczniami wymagającymi szczególnych form opieki, w tym 

doraźnej lub stałej pomocy materialnej, z powodów rodzinnych lub losowych, 
14) udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, polegającej 

na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

uczniów. 
15) zapewnia bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych uczniom zgodnie z odrębnymi przepisami, 
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16) zapewnia wszystkim uczniom możliwość uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i 

pozalekcyjnych. 
 

 

§ 5 

Sposoby realizacji celów i zadań 

1. Realizacja programów nauczania, zawartych w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania 

podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 

3. Organizowanie kół zainteresowań. 

4. Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

5. Organizowanie konkursów, zawodów sportowych, przeglądów, uroczystości, wycieczek, akcji, 

projektów i programów. 

6. Korzystanie w sposób zorganizowany z repertuaru kin, teatrów, muzeów, wystaw. 

7. Tworzenie warunków do uczestniczenia w działalności  samorządowej i stowarzyszeniowej. 

8. Organizację nauczania indywidualnego dla uczniów posiadających orzeczenie wydane przez 

uprawnioną placówkę. 

§ 6 

1. Cele i zadania statutowe realizowane są przez nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz 

pracowników niepedagogicznych szkoły. 

2. Cele i zadania realizowane są na bazie szkoły (tj. sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, boisk 

rekreacyjno – sportowych, pracowni komputerowych, biblioteki, centrum multimedialnego, 

świetlicy szkolnej, gabinetu medycznego, gabinetu stomatologicznego) i poza nią (wyjazdy na 

wycieczki szkolne, zielone szkoły, białe szkoły, zawody sportowe, konkursy oraz krytą 

pływalnię). 

§ 7 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół klasowy, którego zadaniem 

jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

ewentualne modyfikowanie w miarę potrzeb. 

2. Zespół ustala przyczyny trudności wychowawczych i podejmuje wspólne działania 

o charakterze naprawczym. 

§ 8 

1. Nauczyciele Szkoły  tworzą następujące zespoły przedmiotowe: 

1) zespół edukacji wczesnoszkolnej, 
2) zespół humanistyczno – artystyczny, 
3) zespół matematyczno – przyrodniczo – informatyczny, 
4) zespół wychowania fizycznego, 
5) zespół językowy 
6) zespół pedagoga szkolnego i nauczycieli wspomagających oraz nauczycieli świetlicy. 

2. Cele i zadania zespołów przedmiotowych: 

1) wspomaganie nauczycieli w pracy dydaktycznej, 
2) korelowanie treści programowych między przedmiotami, 
3) modyfikowanie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych, 
4) organizowanie pomiarów dydaktycznych oraz ich sprawdzanie i analizowanie, 
5) analizowanie, wybór, modyfikacja programów nauczania, wybór podręczników, 
6) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania, 
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7) analizowanie potrzeb szkoły w zakresie pomocy dydaktycznych do nauczania danego 

przedmiotu, 
8) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, dzielenie się wiedzą, 

wymiana doświadczeń, 
9) udzielanie pomocy nauczycielom rozpoczynającym pracę, 

10) korelowanie programów nauczania w zakresie realizacji ścieżek  edukacyjnych, 
11) opracowywanie form i metod pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

i uczniem uzdolnionym. 

§ 9 

1. Dyrektor może powołać zespoły zadaniowe. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek członków zespołu. 

3. Zespoły działają zgodnie z opracowanymi planami pracy, monitorują i ewaluują własną pracę 

oraz przedstawiają wyniki pracy podmiotom szkoły. 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§ 10 

1. Organami Szkoły są: dyrektor, rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd uczniowski. 

2. Rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd uczniowski uchwalają regulaminy swojej 

działalności. 

§ 11 

1. Stanowisko dyrektora Szkoły powierza i odwołuje z niego organ prowadzący. 

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy. 

§ 12 

1. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków realizacji zadań 

dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych w Szkole. 

2. Do zadań dyrektora Szkoły należy w szczególności: 

1) planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie działalności dydaktyczno- 

wychowawczej i opiekuńczej Szkoły, 
2) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów, przenoszenia ich do innych klas, 
3) prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące 

w obwodzie szkoły, 
4) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkujących 

w obwodzie szkoły do 18 roku życia, 
5) organizowanie współpracy z rodzicami, organem prowadzącym szkołę, organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny i środowiskiem lokalnym, 
6) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji, 
7) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą Szkoły, 
8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, 
9) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

10) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły, 
11) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

pracowników szkoły, 
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12) określanie zakresu odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników 

Szkoły, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych 

warunków, 
13) współdziałanie ze stowarzyszeniami szkolnymi działającymi na terenie szkoły w celu 

zapewnienia im optymalnych warunków do realizacji założeń i celów na rzecz społeczności 

szkolnej, 
14) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym 

odrębnymi przepisami, 
15) podejmowanie czynności związanych z zakupem do biblioteki szkolnej  podręczników, 

materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych 

oraz czynności związanych z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami. 
3. W przypadkach określonych w Statucie dyrektor może: 

1) wystąpić z wnioskiem do LKO o przeniesienie ucznia do innej szkoły, 
2) skreślić z listy ucznia, który ukończył 18 rok życia i nie realizuje obowiązku szkolnego, 
3) wnioskować o nałożenie przez organ prowadzący szkołę kary na rodziców, których dzieci 

uchylają się od obowiązku szkolnego.  
4. Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej zespołu i samorządu uczniowskiego, 

wyraża zgodę na działalność na terenie Szkoły stowarzyszeń i organizacji, których celem jest 

szerzenie form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej wśród dzieci i młodzieży. 

5. Dyrektor zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez Szkołę. 

6. Dyrektor jest przedstawicielem Szkoły na zewnątrz. 

§ 13 

1. W Szkole działa rada pedagogiczna. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Szkoły. 

4. Zasady funkcjonowania rady pedagogicznej określa regulamin działalności uchwalony przez 

radę. 

§ 14 

1. Do kompetencji rady pedagogicznej Szkoły należy: 

1) planowanie i organizowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej, 
2) analizowanie realizacji zadań statutowych, 
3) zatwierdzanie planów pracy, 
4) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
5) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów i innowacji pedagogicznych, 
6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
7) uchwalenie i nowelizacja regulaminu pracy rady pedagogicznej, 
8) przygotowanie projektu statutu szkoły i projektu jego nowelizacji, 
9) uchwalenie statutu i jego nowelizacja.  

2. Rada pedagogiczna Szkoły opiniuje: 

1) organizację pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, 
2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
3)  propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom zajęć w ramach wynagrodzenia 

zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, 

opiekuńczych, 
4) podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do art. 56 

ustawy o systemie oświaty,  
5) plan finansowy szkoły. 

3. Dyrektor może wystąpić do rady pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie. 
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4. Rada pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie 

nauczyciela ze stanowiska dyrektora. 

§ 15 

1. W Szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów. 

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

w wyborach przez rodziców uczniów danego oddziału. 

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym. 

4. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania rady rodziców Szkoły określa Regulamin 

Rady Rodziców, a w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyboru do rad (szkoły, oddziałów). 

5. Rada rodziców wspiera działalność statutową Szkoły. 

§ 16 

Kompetencje rady rodziców 

1. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: Programu Wychowawczo -Profilaktycznego 

Szkoły.  

2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły. 

3. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Szkoły. 

4. Występowanie do dyrektora Szkoły, rady pedagogicznej z wnioskami w sprawach organizacji 

zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. 

5. Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. 

§ 17 

1. Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej tworzą Samorząd Uczniowski. 

§ 18 

1. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego szkoły określa Regulamin 

Samorządu Uczniowskiego uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu. 

§ 19 

1. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

ucznia, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i  wymaganiami, 
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 
4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu 

z dyrektorem,  
2. Do zadań samorządu należy w szczególności: 

1) przygotowywanie projektu regulaminu samorządu, 
2) występowanie do władz szkolnych z inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobami 

ich wykonywania, 
3) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami materialnymi samorządu, 
4) wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły, 
5) proponowanie kandydata na opiekuna samorządu. 

3. Samorząd uczniowski może wyrazić opinię o pracy nauczyciela na jego wniosek. 
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4. W Szkole jest powołany rzecznik praw ucznia.  

5. Do obowiązków rzecznika praw ucznia należy: 

1) ścisła współpraca z samorządem uczniowskim, 
2) rozwiązywanie problemów i konfliktów zaistniałych pomiędzy uczniami lub 

poszczególnymi oddziałami, 
3) rozwiązywanie problemów i konfliktów zaistniałych pomiędzy uczniem i nauczycielem lub 

klasą i nauczycielem w zakresie przestrzegania statutu szkoły lub regulaminów 

wewnątrzszkolnych oraz proponowanie rozwiązań zaistniałych sytuacji, 
4) współpraca z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i dyrektorem Szkoły na rzecz 

unikania lub rozwiązywania zaistniałych spraw spornych. 

§ 20 

1. Każdy z organów Szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w ramach swoich kompetencji.  

2. Wszystkie organy współdziałają w sprawach kształcenia i wychowania oraz rozwiązywania 

problemów szkoły. 

3. Organem koordynującym współpracę jest dyrektor Szkoły, który: 

1) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych 

i podejmowanych decyzjach i działaniach, 
2) organizuje spotkania przedstawicieli organów, 
3) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. 

4. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom poprzez swoich przedstawicieli. 

5. Wnioski i opinie rozpatrywane są na najbliższych zebraniach plenarnych zainteresowanych 

organów. 

§ 21 

1. Sprawy sporne w Szkole rozstrzyga dyrektor w terminie 14 dni. 

2. W przypadku, gdy stroną sporną jest dyrektor, sprawy sporne rozstrzyga organ prowadzący lub 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zależności od przedmiotu sporu. 

3. Od sposobu rozwiązania sporu strony konfliktu mogą odwołać się, za pośrednictwem dyrektora, 

do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
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ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 22 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji Szkoły opracowany przez dyrektora Szkoły do dnia 30 kwietnia każdego 

roku na podstawie szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego.  

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, 

w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć 

edukacyjnych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze 

środków przydzielonych przez organ prowadzący.  

3. Arkusz organizacji  zatwierdzany jest przez organ prowadzący.  

§ 23 

1. Szkoła kształci w następujących  etapach edukacyjnych: 

1) szkoła podstawowa – cykl ośmioletni – dwa etapy: 
- I etap edukacyjny – edukacja wczesnoszkolna w klasach I – III, 

- II etap edukacyjny – zajęcia edukacyjne w klasach IV – VIII, 

2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor ustala tygodniowy rozkład 

zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych oraz nadobowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

3. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno –  wychowawczych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy o organizacji roku szkolnego. 

4. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 

5. Liczba uczniów w oddziale określana jest przez organ prowadzący w założeniach do organizacji 

roku szkolnego. 

6. Dokonuje się podziału na grupy obowiązkowych zajęć z języków obcych, zajęć komputerowych 

i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym 

laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.  

7. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż 

26 uczniów. 

8.  Zasady korzystania z bazy sportowej oraz pomieszczeń i urządzeń Szkoły określa Dyrektor 

w drodze regulaminu. 

§ 24 

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, prowadzone 

w systemie klasowo – lekcyjnym.  

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

3. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godz.  8.00.  

4. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne.  

5. Czas trwania zajęć edukacyjnych w klasach I – III szkoły podstawowej ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia, zachowując tygodniowy czas zajęć. 

6. W uzasadnionych przypadkach, takich jak realizacja zajęć dydaktycznych w blokach 

tematycznych, programów własnych, eksperymentów dydaktycznych możliwe jest ustalenie 

innej długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to zgody dyrektora Szkoły. 

§ 25 

1. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne uwzględniające zainteresowania i potrzeby rozwojowe 

uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zajęcia organizowane są 

w następujących formach: 

1) koła zainteresowań, 
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2) koła przedmiotowe,  

3) zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych, 

4) wycieczki, 

5) zajęcia rekreacyjno – sportowe, 

6) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. 

2. Udział w zajęciach pozalekcyjnych odbywa się za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.  

3. Dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor Szkoły  może wprowadzić do szkolnego planu 

nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

4. Zajęcia obowiązkowe oraz zajęcia kół zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem 

klasowo – lekcyjnym również w formie wycieczek przedmiotowych, zielonych szkół, białych 

szkół i zawodów sportowych. 

5. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej i poradni psychologiczno – pedagogicznej może zezwolić uczniowi na 

indywidualny program nauki lub tok nauki  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami albo spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.  

§ 26 

1. Szkoła prowadzi zajęcia „Wychowania do życia w rodzinie” od kl. IV do VIII szkoły 

podstawowej. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie, podpisują zgodę  bądź nie wyrazają zgody na udział dziecka 

w zajęciach wychowania do życia w rodzinie. 

3. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję ucznia. 

§ 27 

1. Szkoła organizuje naukę religii na podstawie odrębnych przepisów, uwzględniając wolę 

rodziców. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii nie może być powodem 

dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. 

2. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Wymiar godzin 

lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą władz zwierzchnich Kościołów i innych 

związków wyznaniowych. 

3. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez 

właściwe władze Kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi 

Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do 

nauczania religii. 

4. Szkoła zatrudnia nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania 

do szkoły podstawowej i gimnazjum wydanego przez: w przypadku Kościoła katolickiego –

 właściwego biskupa diecezjalnego, w przypadku pozostałych Kościołów oraz innych związków 

wyznaniowych – właściwe władze zwierzchnie tych Kościołów i związków wyznaniowych. 

5. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć 

szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, o ile religia lub wyznanie, do którego 

należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Opiekę nad uczniami w tym 

czasie sprawują katecheci. 

6. Ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej ani na 

ukończenie szkoły, jest wliczana do średniej ocen i  wystawiana według skali ocen przyjętej 

w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

7. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie może jednak przyjmować 

obowiązków wychowawcy klasy. 

8. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi, 

jeśli te odbywają się w środku zajęć lekcyjnych. 

9. Uczniom, których rodzice/prawni opiekunowie wyrażają takie życzenie, Szkoła organizuje 

lekcje etyki. 
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10. Lekcje etyki organizowane są w szkole dla grupy oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej 

co najmniej 7 uczniów. 

§ 28 

1. W Szkole tworzy się stanowiska 2 wicedyrektorów, których powołuje i odwołuje dyrektor 

Szkoły.  

2. Dodatkowe stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze tworzy się za zgodą 

organu prowadzącego.  

3. Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze ustala dyrektor Szkoły. 

§ 29 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel – wychowawca.  

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

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

§ 30 

1. Biblioteka szkolna gromadzi i udostępnia podręczniki, materiały edukacyjne, materiały 

ćwiczeniowe oraz inne materiały biblioteczne, zgodne z art. 22 rozdział siódmy ustawy 

o systemie oświaty z dnia 27 czerwca 1997 r. 

2. Biblioteka szkolna tworzy warunki do efektywnego posługiwania się technologiami 

informacyjno- komunikacyjnymi. 

3. Zadaniem biblioteki jest rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz 

wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się. 

4. Biblioteka podejmuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną 

uczniów, w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej. 

5. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb 

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły, doskonaleniu 

warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

Integralną częścią biblioteki szkolnej jest Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej – 

ICIM.  

6. W Szkole funkcjonuje biblioteka wraz z centrum multimedialnym – ICIM. Pomieszczenie 

biblioteki  składa się z wypożyczalni i wydzielonego kącika czytelniczego. Oddzielne 

pomieszczenie stanowi centrum multimedialne ICIM.  

7. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni pracownicy. 

8. Księgozbiór podręczny udostępniany jest w centrum multimedialnym i bibliotece.  

9. Z centrum multimedialnego –  ICIM mogą korzystać wszyscy użytkownicy Szkoły:  uczniowie, 

nauczyciele, inni pracownicy  oraz rodzice zgodnie z obowiązującym regulaminem  ICIM. 

10. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, pracownicy szkoły) zobowiązani są przed 

odejściem rozliczyć się  z biblioteką na karcie obiegowej. 

11. Godziny pracy biblioteki są corocznie dostosowywane do tygodniowego planu zajęć tak, aby 

umożliwić użytkownikom jak najszerszy dostęp do jej zbiorów. 

12. Czas pracy nauczyciela bibliotekarza  regulują odrębne przepisy.  

13. Biblioteka szkolna gromadzi dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty 

niepiśmiennicze (materiały audiowizualne i multimedialne) oraz dokumenty wewnątrzszkolne. 

14. Biblioteka udziela informacji o stanie czytelnictwa uczniów  poszczególnych klas, 

udostępniania zbiory, udziela pomocy w wyszukiwaniu informacji z wykorzystaniem 

księgozbioru popularnonaukowego, informuje o nowościach wydawniczych, organizuje szkolne 

konkursy czytelnicze i uroczystości biblioteczne. 

15. Skontrum (inwentaryzację) księgozbioru przeprowadza się na wniosek dyrektora Szkoły raz na 

pięć lat. W tym czasie biblioteka nie udostępnia księgozbioru. 
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16. Wydatki biblioteczne obejmują zakupy nowych książek, zakup druków bibliotecznych, pomocy 

dydaktycznych oraz mebli. 

17. W miarę potrzeb w bibliotece  prowadzone są lekcje biblioteczne. 

18. Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy: 

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 
2) ewidencjonowanie i wypożyczanie podręczników na okres roku szkolnego i egzekwowanie 

zwrotów w terminie określonym w regulaminie wypożyczania podręczników, 
3)  tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania, i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 
4) gromadzenie, oprawa i selekcja zbiorów, 
5) prowadzenie katalogów bibliotecznych, 
6) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i popularyzowanie wartościowej literatury, 
7) egzekwowanie zwrotu książek, 
8) współpraca z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych, 
9) nawiązanie i prowadzenie współpracy z biblioteką publiczną,  

10)  propagowanie różnych imprez czytelniczych (np. konkursy czytelnicze, wieczorki 

literackie), 
11)  przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych 

klas, 
12)  prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej, 
13)  określenie godzin wypożyczania książek. 

§ 31 

1. Pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły jest świetlica. W swojej 

programowej działalności realizuje cele  i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem 

treści i działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie 

Wychowawczo- Profilaktycznym. 

2. Świetlica zapewnia zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także 

ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, 

zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

3. Czas pracy świetlicy określa projekt organizacyjny szkoły. 

4. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców/ 

opiekunów prawnych,  muszą dłużej przebywać w szkole.  

5. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom nie zapisanym, którzy potrzebują jej okazjonalnie, 

np. dzieciom nie uczestniczącym w zajęciach na basenie lub czekającym na zajęcia 

pozalekcyjne. 

6. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może zostawać więcej niż 

25 uczniów. 

7. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne. 

8. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu 

zajęć. 

9. Świetlica posiada Regulamin oraz dokumentację przebiegu działań wychowawczych. 

§ 32 

1. Celem głównym pracy świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej, bezpieczeństwa, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy poprzez: 

1) organizowanie gier i zabaw dydaktycznych oraz  ruchowych mających na celu prawidłowy 

rozwój umysłowy i fizyczny dziecka, 
2) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności, 
3) rozwijanie samodzielności w podejmowanych działaniach, 
4) stworzenie warunków do zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej, 
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5) wdrażanie do nabywania umiejętności pożytecznego spędzania czasu wolnego, 
6) kształcenie nawyków kulturalnego zachowania się zgodnie  z ogólnie przyjętymi normami, 
7) rozwijanie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałości 

o własne zdrowie, 
8) prowadzenie współpracy z nauczycielami, pedagogiem, rodzicami oraz organizacjami 

uczniowskimi działającymi na terenie szkoły.  

§ 33 

1. W Szkole mogą funkcjonować oddziały sportowe. 

2. W oddziale sportowym jest prowadzone szkolenie sportowe w jednym lub w kilku sportach, 

w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale 

w pierwszym roku szkolenia. Liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej w oddziale sportowym 

wynosi co najmniej 10 osób. 

3.  Szkolenie sportowe w tych oddziałach odbywa się na terenie szkoły lub poza szkołą, może być 

realizowane z wykorzystaniem obiektów lub urządzeń sportowych innych jednostek 

organizacyjnych, na podstawie umowy zawartej pomiędzy organem prowadzącym szkołę 

ą daną jednostką. 

4.  Szkolenie sportowe w oddziałach sportowych jest prowadzone w ramach zajęć sportowych 

według programów szkolenia sportowego opracowanych dla poszczególnych  sportów.  

5. Uczniowie uczęszczający do oddziałów sportowych biorą udział we współzawodnictwie 

sportowym. 

6. Szkolenie sportowe w oddziałach sportowych jest prowadzone w ramach zajęć sportowych 

wg programów szkolenia opracowanych dla poszczególnych dyscyplin sportowych. 

7. W ramach ustalonego obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych są 

realizowane obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie 

nauczania dla danego typu szkoły. 

8. Oddziały sportowe realizują programy szkolenia sportowego równolegle z programem 

nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego określoną 

w przepisach w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

9. Oddziały sportowe mogą realizować program szkolenia sportowego we współpracy z polskimi 

związkami sportowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami prowadzącymi działalność 

statutową w zakresie kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia wyższe na kierunku 

związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej. Warunki współpracy określa umowa zawarta 

pomiędzy organem prowadzącym szkołę a właściwym podmiotem. 

10. Współpraca o której jest mowa w ust. 9 może dotyczyć w szczególności pomocy szkoleniowej, 

wzajemnego udostępniania obiektów lub urządzeń sportowych, korzystania z opieki medycznej 

i zabiegów odnowy biologicznej, prowadzenia badań diagnostycznych, a także tworzenia 

warunków do uczestnictwa uczniów w zawodach krajowych i międzynarodowych.  

11. Warunki współpracy, o której mowa w ust. 9 określa umowa zawarta między organem 

prowadzącym szkołę a właściwym polskim związkiem sportowym, klubem sportowym, 

stowarzyszeniem lub uczelnią, o której mowa w ust. 9.  

12. W ramach programu szkolenia szkoła może organizować dla uczniów obozy szkoleniowe, 

których celem jest doskonalenie umiejętności sportowych i podniesienie poziomu 

wytrenowania.  

13. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć sportowych w oddziałach sportowych wynosi co najmniej 

10 godzin. 

14. Obowiązkowe zajęcia szkolenia sportowego w oddziałach sportowych mogą być prowadzone 

poza systemem klasowo-lekcyjnym w godzinach popołudniowych za zgodą 

rodziców/prawnych opiekunów wszystkich uczniów: 

1) uczniowie z oddziałów sportowych uczęszczający na zajęcia szkolenia sportowego 

przychodzą na nie 5 min. przed ich rozpoczęciem i czekają na nauczyciela w szatni na 

obiektach sportowych; 
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2) nauczyciel prowadzący zajęcia szkolenia sportowego oczekuje na swoich uczniów 5 minut 

przed ich rozpoczęciem; 

3) uczniowie z oddziałów sportowych znajdują się pod opieką nauczyciela do czasu 

zakończenia zajęć i opuszczenia obiektów sportowych. 

§ 34 

1. Nabór do oddziałów sportowych prowadzony jest przez komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, 

powołaną przez dyrektora Szkoły w kwietniu, w roku szkolnym poprzedzającym utworzenie 

oddziału. Informacja o naborze przekazywana jest rodzicom na zebraniach klasowych. 

2. Naboru i kwalifikacji uczniów do oddziałów sportowych dokonuje się na podstawie 

następujących kryteriów: 

1) bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez 

lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, 

zgodnie z odrębnymi przepisami, 
2) zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno –  

kwalifikacyjną, 
3) pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych. 

3. W przypadku opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe lub opinii lekarza, 

uzasadniającej brak możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego, uczeń 

przechodzi od nowego roku szkolnego do oddziału szkolnego działającego na zasadach 

ogólnych.  

4. Zadaniem oddziału sportowego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, 

umożliwiających godzenie zajęć sportowych z innymi zajęciami edukacyjnymi, 

w szczególności przez: 

1) opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć edukacyjnych był 

dostosowany do rozkładu zajęć sportowych, 
2) dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów na zajęciach 

edukacyjnych wiadomości objętych programem nauczania, 
3) umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym 

w zawodach krajowych lub międzynarodowych realizowania indywidualnego programu lub 

toku nauki, na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 115 ust. 4 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, 
4) organizowanie ferii letnich i zimowych w ciągu całego roku szkolnego, z dostosowaniem 

ich terminów do terminu zawodów sportowych, przy zachowaniu liczby dni wolnych od 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych, określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe. 

§ 35 

1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymenty pedagogiczne. 

2. Innowacja lub eksperyment może obejmować nauczanie jednego, kilku lub wszystkich 

przedmiotów, całą szkołę lub jej część (oddział, grupa, ciąg klas lub grup). 

3. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez Szkołę 

odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych 

działań innowacyjnych i eksperymentalnych. 

4. Innowacje lub eksperymenty, wymagające przyznania szkole dodatkowych środków 

budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę, zgody na 

finansowanie budżetowych działań. 

5. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny. 

6. Innowacja nie może naruszać: 

1) podstawy programowej kształcenia ogólnego przedmiotów obowiązkowych, 
2) ramowych planów nauczania w zakresie określonego przez te plany, 
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3) minimalnego wymiaru godzin poszczególnych przedmiotów i zajęć obowiązkowych 

w cyklu nauczania szkoły danego typu, 
4) zasad oceniania, promowania i klasyfikowania w zakresie, który umożliwiałby realizację 

uprawnień ucznia do uzyskania świadectwa. 
7. Uchwały w sprawie prowadzenia innowacji w Szkole podejmuje rada pedagogiczna.po 

uzyskaniu: 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie, 
2) opinii rady pedagogicznej, 
3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentu na jego prowadzenie 

w szkole. 
8. Uchwałę rady pedagogicznej o podjęciu innowacji wraz z załącznikami dyrektor przekazuje 

kuratorowi oświaty do 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny wprowadzenia 

innowacji. 

9. Bezpośrednio po zakończeniu innowacji dyrektor Szkoły  przekazuje kuratorowi oświaty ocenę 

jej wyników. 

10. Prowadzenie eksperymentu w szkole wymaga zgody ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania. Eksperyment nie może naruszać uprawnień do bezpłatnej nauki, wychowania 

i opieki w zakresie ustalonym w ustawie o systemie oświaty, a także w zakresie uzyskania 

wiedzy i umiejętności koniecznych do ukończenia danego typu szkoły. 

11. Dyrektor szkoły prowadzącej eksperyment przekazuje bezpośrednio po jego zakończeniu 

ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania ocenę eksperymentu dokonaną przez 

jednostkę naukową, która sprawuje opiekę nad przebiegiem eksperymentu, a także informuje 

o niej organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

§ 36 

1. Współpraca z rodzicami ma formę niżej wymienionych działań: 

1) udział rodziców w opracowywaniu i uchwaleniu Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego, 
2) udział w spotkaniach organizacyjnych i informacyjnych, 
3) rozpoznawanie oczekiwań rodziców, 
4) prowadzenie pedagogizacji rodziców z uwzględnieniem ich oczekiwań, 
5) pomoc rodziców przy organizowaniu imprez klasowych i szkolnych, 
6) zapraszanie rodziców na imprezy szkolne, 
7) uhonorowywanie rodziców listami pochwalnymi i gratulacyjnymi, 
8) prowadzenie indywidualnych konsultacji nauczycieli z rodzicami, które odbywają się 

podczas Dnia Otwartej Szkoły oraz na życzenie zainteresowanego w każdym dniu po 

uzgodnieniu z nauczycielem dokładnego terminu spotkania. 
2. Koordynatorem współpracy z rodzicami na poziomie klasy jest wychowawca, na poziomie 

szkoły odpowiednio wicedyrektor.  

§ 37 

1. Na terenie Szkoły funkcjonuje stołówka, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele 

i pozostali pracownicy. 

2. Zasady funkcjonowania stołówki określają odrębne przepisy. 
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ROZDZIAŁ V 

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA 

SZCZEGÓLNE WARUNKI ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA 

I OPIEKI 

§ 38 

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom, rodzicom/prawnym opiekunom oraz nauczycielom pomoc 

psychologiczno – pedagogiczną. 

2. Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom jest wspomaganie rozwoju 

psychicznego i efektywności uczenia się, w szczególności przez wyrównywanie oraz 

korygowanie trudności w opanowaniu podstawy programowej i eliminowanie przyczyn 

przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania. 

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu oraz 

zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 

jego możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności, 
2) z niedostosowania społecznego, 
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 
4) z zaburzeń zachowania lub emocji, 
5) ze szczególnych uzdolnień, 
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 
7) z zaburzeń komunikacji językowej, 
8) z choroby przewlekłej, 
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

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

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, 
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 
4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na 

wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu 

umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności ich działań. 

5. Dla uczniów, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych wymagają specjalnych 

form opieki i pomocy,  mogą być organizowane zajęcia w formie: 

1) klas terapeutycznych, 
2) zajęć rozwijających uzdolnienia, 
3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, 
4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 
5) zajęć specjalistycznych oraz zajęć o charakterze terapeutycznym, 
6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 
7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, 
8) porad i konsultacji, 
9) warsztatów. 

6. Dyrektor powołuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym specjalistycznej, 
4) który nie posiada opinii lub orzeczenia, niezwłocznie po otrzymaniu od nauczyciela lub 

specjalisty informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną. 

§ 39 
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1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie 

i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym ustalenie dla 

ucznia form, okresu oraz wymiaru godzin udzielania tej pomocy, jest zadaniem zespołu, który 

opracowuje dla ucznia indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny.  

2. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym 

roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

3. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się rodziców 

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

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, 

Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia, w sposób przyjęty 

w Szkole. 

4. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym zapewnia Dyrektor Szkoły, który w określonych przepisami przypadkach zatrudnia 

dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, 

specjalistów lub asystenta (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej), lub  nauczyciela 

wspomagającego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

6. Dyrektor Szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane 

działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez 

nauczycieli wymienionych w ust. 1 lub w których nauczyciele ci uczestniczą. 

7. Specjaliści, asystent  i nauczyciel wspomagający, o których mowa w ust. 1, realizują zadania 

wyznaczone przez Dyrektora Szkoły. 

8. Szczegółowe zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz 

warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym określają odrębne przepisy. 

 

ROZDZIAŁ VI 

WOLONTARIAT 

SPOSÓB ORGANIZACJI I REALIZACJI DZIAŁAŃ 

§ 40 

1. W Szkole organizuje się Szkolny Klub Wolontariusza.  

2. Wyznaczone cele i działania Szkolnego Klubu Wolontariusza realizowane są w szczególności 

poprzez:  

1) zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem, 
2) uwrażliwienie na problemy społeczne i potrzeby innych,  
3) kształtowanie właściwych postaw prospołecznych, 
4) inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,  
5) kształtowanie umiejętności działania w zespole,  
6) zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach,  
7) angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze 

regularnym i akcyjnym.  
3. Sposób realizacji działań odbywa się w szczególności poprzez: 

1) przybliżenie uczniom idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych, 



18 

 

2) zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy, 
3) propagowanie idei włączenia się w pracę wolontariatu wśród uczniów, 
4) podejmowanie działań w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu i informowanie 

o wynikach tej działalności na stronie internetowej Szkoły lub w gazetce szkolnej, 
5) zachęcanie uczniów do działań w szkolnym wolontariacie podczas rozmów prowadzonych 

przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy,  
6) szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 
7) systematyczne zebrania członków wolontariatu, 
8) pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym i niepełnosprawnym, 
9) tworzenie obszarów potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego w zakresie objętym 

działaniem woluntarystycznym, 
10) monitorowanie działalności wolontariuszy.  

4. Szkolnym Klubem Wolontariusza opiekują się nauczyciele koordynatorzy.  

5. Szkolny Klub Wolontariusza, opiekun klubu oraz nauczyciele koordynatorzy opracowują 

regulamin działalności klubu. 

 

ROZDZIAŁ VII 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 

SPOSÓB ORGANIZACJI I REALIZACJI DZIAŁAŃ 

§ 41 

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole obejmuje ogół działań 

podejmowanych przez Szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej 

drogi kształcenia. 

2. Celem głównym WSDZ jest przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego 

kształcenia i zawodu. Cel główny wykazuje konieczność kształcenia u uczniów konkretnych 

umiejętności i dyspozycji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach 

zawodowych i społecznych. Jest zobowiązaniem całej społeczności szkolnej do 

systematycznych oddziaływań wychowawczo – doradczych.  

3. Osiągnięciu celów ogólnych służą cele szczegółowe, dzięki którym uczniowie: 

1) rozwijają umiejętności pracy zespołowej, 
2) wiedzą, jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty, 
3) posiadają informacje o zawodach z najbliższego otoczenia. 

4. Nauczyciele prowadzący zajęcia WSDZ:  

1) potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów,  
2) rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje, motywują do podjęcia 

określonych działań,  
3) wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji lub kierują do specjalistów, 
4) znają ofertę szkół, zasady rekrutacji i udostępniają te informacje zainteresowanym uczniom, 
5) włączają rodziców, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji 

i doradztwa zawodowego w Szkole, 
6) posiadają wiedzę na temat aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy.  

5. Za realizację WSDZ odpowiada Dyrektor Szkoły, doradca zawodowy, pedagog, psycholog 

szkolny, bibliotekarz, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy i inne osoby wspomagające 

działania doradcze.  

6. Treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w Szkole w ciągu roku szkolnego, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Formy działań adresowane do uczniów Szkoły obejmują: 

1) badanie (diagnozę) zapotrzebowania,  



19 

 

2) zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania 

własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie i swoich 

predyspozycji zawodowych, 
3) warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej 

i współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem, 
4) udostępnianie informacji o zawodach, szkołach, 
5) spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,  
6) udzielanie indywidualnych porad uczniom, 
7) organizowanie wycieczek do zakładów pracy. 

8. Oczekiwane efekty wynikające z wdrożenia WSDZ w Szkole obejmują: 

1) kształtowanie aktywności zawodowej uczniów, 
2) pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych 

z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci,  
3) dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców, 
4) świadome, trafne decyzje edukacyjne i zawodowe, 
5) mniej niepowodzeń szkolnych.    

 

ROZDZIAŁ VIII 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 42 

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli, wychowawców oraz stosownie do potrzeb: nauczyciela 

wspomagającego, asystenta lub pomoc nauczyciela, specjalistów, a także innych pracowników, 

w tym pracowników administracyjnych i obsługi. 

2. Do obowiązków nauczyciela należy wykonywanie zadań dydaktyczno –  wychowawczych 

i opiekuńczych: 

1) dążenie do osiągnięcia jak najlepszych wyników nauczania, 
2) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia w procesie jego uczenia się oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 
3) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 
4) bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, 
5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu swojej wiedzy 

merytorycznej, 
6) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, 
7) dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie lekcji, zajęć nadobowiązkowych 

i pozalekcyjnych, w czasie przerw międzylekcyjnych, a także podczas wycieczek, 

uroczystości i akcji szkolnych i pozaszkolnych, 
8) sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami oraz odpowiedzialność za ich życie, 

zdrowie i bezpieczeństwo, w szczególności poprzez reagowanie na wszystkie dostrzeżone 

sytuacje stanowiące zagrożenie, zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na 

terenie szkoły lub wszelkie dostrzeżone zdarzenia noszące znamiona przestępstwa albo 

stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów, 
9) otaczanie indywidualną opieką każdego ucznia, współdziałanie z nauczycielami uczącymi 

w danym oddziale w celu uzgodnienia z nimi działań wychowawczych wobec uczniów, 

którym potrzebna jest indywidualna opieka, 
10) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 
11) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów  uczniowskich,  
12) współdziałanie z rodzicami uczniów – udzielanie informacji i porad w sprawach 

wychowania i wyboru kierunku kształcenia,  
13) uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami, 
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14) udzielanie pełnej i rzetelnej informacji rodzicom/prawnym opiekunom na temat zachowania, 

postępów i wyników oraz przyczyn trudności w nauce dzieci, 
15) koordynowanie współpracy z pedagogiem szkolnym i pracownikami poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, 
16) pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych, 

3. Do obowiązków nauczyciela należy ponadto: 

1) prowadzenie obowiązującej dokumentacji, 
2) przestrzeganie zapisów regulaminu rady pedagogicznej, 
3) realizowanie uchwał rady pedagogicznej i zarządzeń Dyrektora Szkoły. 

4. W miarę potrzeb nauczyciel ma obowiązek podjąć czynności dodatkowe: 

1) wychowawstwo, 
2) protokołowanie zebrań rady pedagogicznej,  
3) opracowywanie planów, sprawozdań i raportów oraz statystyk szkolnych, 
4) pracę w zespołach problemowych i interdyscyplinarnych, 
5) pracę w komisjach egzaminacyjnych, 
6) prowadzenie kół zainteresowań, zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz zajęć 

wyrównawczych, 
7) opiekę nad samorządem lub innymi organizacjami młodzieżowymi, 
8) zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, 
9) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora Szkoły, a wynikających 

z organizacji pracy. 

§ 43 

1. Nauczyciel ma prawo do: 

1) poszanowania swojej godności osobistej i zawodowej ze strony uczniów i rodziców, 
2) wyboru programów i ich modyfikacji, wyboru podręczników, metod, form organizacyjnych 

i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu, 
3) decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów uczniów, zgodnie 

z kryteriami zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, 
4) współdecydowania o ocenie zachowania uczniów, zgodnie z kryteriami zawartymi 

w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, 
5) wnioskowania w sprawie nagród i kar dla uczniów, 
6) opiniowania spraw istotnych dla funkcjonowania Szkoły, 
7) realizowania własnego programu lub zastosowania innych form pracy innowacyjnej 

i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów.  
2. Nauczyciel może być wyróżniony lub nagrodzony za wzorowe wykonywanie obowiązków, 

wykonywanie zadań rozwijających warsztat pracy, mających wpływ na jakość pracy szkoły 

oraz wykonywanie prac wykraczających poza jego obowiązki. 

§ 44 

1. Dyrektor powierza oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym 

oddziale.  

2. Wychowawca prowadzi oddział przez cały cykl kształcenia. 

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy. 

4. Wychowawca realizuje zadania zawarte w Programie Wychowawczo –  Profilaktycznym.  

5. W oparciu o ten program sporządza plan pracy wychowawcy. 

6. Do obowiązków wychowawcy klasy należy: 

1) poznawanie osobowości ucznia, jego zdolności i zainteresowań, 
2) poznawanie warunków życia ucznia i jego stanu zdrowotnego, 
3) organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczej w klasie, 
4) informowanie uczniów o planach i programach pracy, 
5) zapoznawanie uczniów z zarządzeniami regulującymi działalność Szkoły, 
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6) opieka nad dziećmi i młodzieżą podczas wycieczek lub w miarę możliwości zapewnienie 

uczniom opieki innego nauczyciela, 
7) nadzorowanie  realizacji obowiązku szkolnego, 
8) powiadamianie rodziców/opiekunów prawnych o nieobecnościach dziecka w szkole 

powyżej jednego tygodnia, 
9) ustalanie oceny zachowania uczniów,  

10) prowadzenie dokumentacji pracy klasy,  
11) współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów, 
12) współdziałanie z nauczycielami, uzgadnianie i koordynowanie działań dydaktyczno – 

wychowawczych wobec uczniów, w szczególności tych, którym potrzebna jest 

indywidualna opieka, 
13) współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami, 
14) koordynacja udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów swojego 

oddziału, 
15)  informowanie rodziców/opiekunów prawnych i uczniów o zasadach realizacji projektu 

edukacyjnego. 
7. Wychowawca ma prawo do: 

1) korzystania w swojej pracy z porady merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, 

poszczególnych nauczycieli i doradców metodycznych oraz pedagoga, 
2) wnioskowania o udzielanie kar i nagród dla swoich wychowanków, 
3) opiniowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej. 

§ 45 

1. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele świetlicy. 

2. Zadania nauczyciela świetlicy: 

1) realizowanie zadań wychowawczych i kształcących wyznaczonych w rocznym planie 

świetlicy, 

2) organizowanie i planowanie pracy,  

3) prowadzenie dziennika zajęć oraz powierzonej dokumentacji, 

4) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa w czasie  pobytu uczniów,  

5) kierowanie pracą grupy wychowanków powierzonych opiece,  

6) współpraca z nauczycielami, wychowawcami uczniów i pedagogiem szkolnym. 

§ 46 

1. Opiekę pedagogiczną nad uczniami sprawują pedagodzy szkolni. 

2. Godziny pracy pedagoga ustala się w taki sposób, aby raz w tygodniu pełnił on popołudniowy 

dyżur, pozostając do dyspozycji rodziców i uczniów. Szczegółowy harmonogram dyżurów 

ustala dyrektor. 

3. Do zadań pedagogów należy: 

1) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności dydaktyczne 

i wychowawcze, 
2) inicjowanie oraz współorganizowanie różnych form pomocy specjalistycznej dzieciom 

przejawiającym trudności w uczeniu się, 
3) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

i młodzieży, 
4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, 
5) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych, 
6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 
7) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów, 
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8)  działania na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji, 
9) podejmowanie działań związanych z zapewnieniem realizacji obowiązku szkolnego przez 

uczniów, 
10) współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę w prawidłowym procesie wychowania, 

np. poradnia psychologiczno – pedagogiczna, policja, Kościół, pomoc społeczna i inne. 
4. Do zadań nauczyciela wspomagającego pracę ucznia z niepełnosprawnością należy: 

1) Przeanalizowane dokumentacji ucznia, zebranie wiadomości o uczniu od innych nauczycieli 

uczących – ze szkoły poprzedniej lub macierzystej. 
2) Spotkanie z rodzicami/opiekunami ucznia oraz z nim samym – początek września każdego 

roku szkolnego, celem wzajemnego poznania się i ustalenia zakresu pomocy; dalsza 

współpraca z rodzicami/opiekunami. 
3) Spotkanie z nauczycielami przedmiotów celem ustalenia pracy z uczniem; dalsza 

współpraca z nauczycielami. 
4) Wspieranie ucznia w trakcie lekcji oraz przerw. 

5) W zakres pomocy wchodzi notowanie treści lekcji, czytanie treści z tablicy z tablicy lub 

książki, notowanie treści  sprawdzianów, klasówek, pomoc uczniowi w sytuacji 

niepełnosprawności fizycznej, notowanie treści pracy domowej, organizowanie miejsca 

pracy na lekcji – w zależności od potrzeby ucznia. 

6) Pomoc w zakresie korzystania z zasobów czytelni, biblioteki, Internetu – w zależności od 

potrzeb ucznia. 
7) Wspieranie ucznia w sytuacji trudności komunikacji z nauczycielami i rówieśnikami. 

8) Zgłaszanie pedagogowi szkolnemu trudności w pracy z uczniem; wspólne znalezienie 

optymalnej dla ucznia metody pomagania. 
9) Aktywizowanie ucznia do pracy na lekcji – wspomaganie, a nie praca za ucznia. 

10) Sporządzanie notatek o pracy z uczniem i gromadzenie ich w segregatorze ucznia celem 

modyfikowania i polepszania pracy nauczyciela wspomagającego. 

11) Prowadzenie katalogu skutecznych metod i form pracy z podopiecznym i dzielenie się 

spostrzeżeniami z innymi nauczycielami. 

12) W przypadku nieobecności ucznia objętego wspomaganiem, nauczyciel ma obowiązek 

zgłosić swoją gotowość do pracy u dyrektora szkoły celem podjęcia innych zadań 

statutowych szkoły. 

13) Dokonywanie systematycznej ewaluacji swojej pracy. 

 

§ 47 

1. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są do: 

1) udostępniania zbiorów,  
2) udzielania informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych 

i tekstowych, 
3) informowania czytelników o nowościach wydawniczych, 
4) udzielania informacji o książkach, 
5) prowadzenia lekcji bibliotecznych, 
6) organizowania uroczystości bibliotecznych,  
7) organizowania konkursów czytelniczych dla poszczególnych klas i konkursów plastycznych 

o tematyce czytelniczej, 
8) organizowania wystaw bibliotecznych, 
9) przygotowywanie gazetek ściennych o tematyce czytelniczej,  

10) wyrabiania i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 
11) kształtowania kultury czytelniczej, 
12) wdrażania do poszanowania książek i czasopism. 
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2. W ramach pracy organizacyjno – technicznej nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są do: 

1) gromadzenia, ewidencji i opracowywania zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
2) przeglądów i konserwacji zbiorów, 
3) organizacji udostępniania zbiorów (wydzielenie księgozbioru podręcznego, prowadzenie 

katalogów i kartotek), 
4) planowania pracy i sprawozdawczości, 
5) analizy czytelnictwa, 
6) przeprowadzania inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
3. Nauczyciele bibliotekarze współpracują z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych 

przedmiotów w celu uzgodnienia kierunków gromadzenia zbiorów. 

4. Nauczyciele bibliotekarze współpracują z innymi bibliotekami i instytucjami oświatowo – 

wychowawczymi. 

5. Nauczyciele bibliotekarze uczestniczą w organizacji imprez szkolnych oraz wykonują inne 

zadania zlecone przez dyrektora. 

6. Nauczyciele bibliotekarze odpowiadają za dokumentację pracy biblioteki.  

§ 48 

Inni pracownicy Szkoły  
1. Do zakresu zadań głównej księgowej należy: 

1) kierowanie rachunkowością jednostki budżetowej, 
2) terminowa inwentaryzacja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, 
3) wykonywanie kontroli wewnętrznej, 
4) opracowywanie planów finansowych rocznych, 
5) realizacja operacji budżetowych, 
6) opracowywanie analiz stanu majątkowego i wyników finansowych jednostki budżetowej, 
7) przestrzeganie dyscypliny budżetowej, 
8) prowadzenie następujących ksiąg i innej dokumentacji, 
9) wprowadzanie na bieżąco zmian w prowadzeniu dokumentacji księgowej zgodnie z nowymi 

zarządzeniami gospodarki budżetowej, 
10)  nadzór nad realizacją ustawy dotyczącą zamówień publicznych. 

2. Do zakresu zadań sekretarza należy: 

1) obsługa korespondencji Szkoły, 
2) prowadzenie ewidencji uczniów,  
3) przygotowanie danych do projektu organizacji szkoły o prowadzenie sprawozdawczości 

statycznej na drukach GUS, 
4) przestrzeganie przepisów o właściwym zabezpieczeniu i wydawaniu druków ścisłego 

zarachowania, w tym legitymacji szkolnych łącznie z prowadzeniem właściwej 

dokumentacji, 
5) przechowywanie akt, ksiąg i stempli kancelaryjnych pod zamknięciem, 
6) przestrzeganie przepisów o korzystaniu z dokumentów,  
7) sporządzanie czystopisów na komputerze na zlecenie dyrektora szkoły oraz jego zastępców 

lub nauczycieli w sprawach służbowych, 
8) wykonywanie czynności związanych z doręczeniem akt i pism służbowych 

zainteresowanym pracownikom, 
9) udzielanie informacji nauczycielom w sprawach obiegu akt szkolnych, 

10) przyjmowanie telefonów i powiadamianie zainteresowanych o ich treści, 
11) obsługa komputera i programów komputerowych  dotyczących sekretariatu, 
12) obsługa kserokopiarki, 
13) prowadzenie ewidencji wyjść grup klasowych na imprezy kulturalne, wycieczki itp., 
14) przestrzeganie zasad zachowania tajemnicy państwowej i służbowej, 
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15) wykonywanie wszelkich innych prac i czynności zleconych przez dyrektora szkoły lub jego 

zastępców,  
16) przygotowywanie wniosków do nagród i odznaczeń pracowników pedagogicznych 

i niepedagogicznych. 
3. Do zakresu zadań specjalisty ds. kadr należy: 

1) prowadzenie teczek akt osobowych pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi 

według obowiązujących przepisów, 
2) sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, 
3) terminowe i zgodne z przepisami prawa naliczanie wynagrodzeń dla pracowników szkoły, 
4) sporządzanie dokumentacji dla Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego 
5) sporządzanie sprawozdań PFRON,  
6) prowadzenie listy obecności pracowników administracji i obsługi, dyrektora, 

wicedyrektorów oraz  ewidencji czasu pracy, 
7) sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych, wypisywanie kart urlopowych, 

prowadzenie ewidencji urlopów, 
8) prowadzenie ewidencji badań okresowych i kontrolnych pracowników szkoły oraz kontrola 

pracowniczych książeczek zdrowia, 
4. Do zakresu zadań kierownika gospodarczego należy: 

1) kierowanie zespołem pracowników obsługi, 
2) zapewnienie wyposażenia materiałowego niezbędnego do funkcjonowania Szkoły,  
3) gromadzenie ofert zakupów i wykonawców prac remontowo – inwestycyjnych oraz 

przygotowanie  przetargów na wykonanie prac  inwestycyjno – remontowych, zakupów 

urządzeń, itp.,  
4) inwentaryzowanie i bieżące znakowanie sprzętu  szkolnego,  prowadzenie ksiąg 

inwentarzowych oraz organizacja spisu rocznego,  
5) zapewnienie sprawności  techniczno – eksploatacyjnych budynku i urządzeń oraz 

zabezpieczenia majątku szkoły,  
6) dbanie o wyposażenie pracowników szkoły w przysługujący sprzęt, narzędzia, ubranie 

robocze, ochronne, świadczenia rzeczowe itp.,  
7) przygotowywanie umów na wynajmy. 

5. Do zakresu zadań samodzielnego referenta należy: 

1) prowadzenie kasy: pobieranie gotówki z banku, sporządzanie raportów kasowych, 
2) zbieranie wpłat: na ubezpieczenie NNW uczniów, itp.,  
3) prowadzenie spraw związanych z obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
4) realizacja zamówień programów „szklanka mleka” i „ owoce w szkole”, 
5) współpraca z MCPR w Zamościu  dotycząca programu „Pomoc Państwa w zakresie 

dożywiania”, 
6) kompletowanie wniosków na stypendia uczniów oraz ich wypłata, 
7) sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego PIT z wypłaty stypendium 

socjalnego. 
6. Do zakresu zadań konserwatora, robotnika wykwalifikowanego należy: 

1) czuwanie nad bezpieczeństwem mienia szkolnego, 
2) bieżąca konserwacja sprzętu szkolnego oraz systematyczne usuwanie usterek zgłaszanych 

przez osoby drugie i organa kontrolne, 
3) zaopatrywanie w potrzebne materiały niezbędne do naprawy i inne według potrzeb, 
4) wykonanie prac remontowych np. malowanie pomieszczeń, okien, itp., 
5) dbanie o czystość otoczenia szkoły, pielęgnacja trawników i roślinności, 
6) pomoc w dekoracji szkoły z okazji różnych uroczystości, 
7) odśnieżanie w okresie zimowym. 

7. Do zakresu obowiązków specjalisty –  elektryka należy: 
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1) zapewnienie pełnej sprawności i bezpieczeństwa instalacji oraz urządzeń elektrycznych, 
2) dokonywanie przeglądu wszelkich pomieszczeń i natychmiastowe usuwanie zauważonych, 

a także zgłaszanych przez inne osoby usterek w funkcjonowaniu instalacji elektrycznej, 
3) zapewnienie w sposób trwały prawidłowego oświetlenia wszystkich miejsc w budynku 

szkoły, a także oświetlenia zewnętrznego,  
4) zaopatrywanie w niezbędne artykuły elektryczne i inne według potrzeb, 
5) dokonywanie przeglądów stanu technicznego budynku oraz wyposażenia w sprzęt ppoż., 
6) dokonywanie drobnych napraw oraz prac remontowych, 
7) utrzymywanie w czystości  i porządku otoczenia szkoły, 
8) dozór budynku szkoły w wyznaczonych godzinach. 

8. Do zakresu zadań sprzątaczki oraz woźnej należy: 

1) systematyczne utrzymywanie porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach 

szkolnych, 
2) troska o czystość przydzielonej części otoczenia szkoły, 
3) zamykanie i otwieranie szatni,  
4) pełnienie dyżuru przy drzwiach wejściowych do szkoły,  
5) wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły, zleconych przez dyrektora 

szkoły lub bezpośredniego przełożonego.  
9. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do niezwłocznego zawiadomienia przełożonego 

o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz do ostrzeżenia  osób 

znajdujących się w rejonie zagrożenia. 

 

ROZDZIAŁ IX 

UCZNIOWIE 

§ 49 

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci rozpoczynające spełnianie 

obowiązku szkolnego zgodnie z zapisem ustawy o systemie oświaty. 

2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie zgłoszenia 

rodziców/prawnych opiekunów. Zapisy prowadzi się w terminie ustalonym przez dyrektora 

szkoły. 

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami. 

4. Postępowanie rekrutacyjne określają następujące kryteria: 

1) rodzic(e) lub prawni opiekunowie kandydata pracują w Zamościu (4 pkt.), 
2) kandydat zamieszkuje w Zamościu (8 pkt.), 
3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły podstawowej, w skład którego wchodzi szkoła 

podstawowa  pierwszego wyboru (6 pkt.), 
4) w obwodzie szkoły pierwszego wyboru zamieszkują członkowie rodziny kandydata 

wspierający rodziców w opiece nad kandydatem (2 pkt.). 
5. Punkty podlegają sumowaniu. 

6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. 

7. Dziecko może być odroczone od rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. Decyzję w tej 

sprawie podejmuje dyrektor Szkoły na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych oraz 

po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.  
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§ 50 

Prawa ucznia 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania 

jego godności, 
3) życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, 
4) swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób, 
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 

w nauce,  
7) pomocy w przypadku trudności w nauce, 
8) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego, 
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, materiałów dydaktycznych i księgozbioru 

podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
10) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
11) korzystania z opieki pielęgniarskiej oraz stomatologicznej, 
12) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

w organizacjach działających w szkole, 
13) korzystania z pomocy rzecznika praw ucznia, 
14) wypoczynku i czasu wolnego, uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, 

stosownych do wieku oraz do uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym. 

§ 51 

1. Uczeń ma prawo złożenia skargi do dyrektora w przypadku łamania jego praw przez uczniów, 

nauczycieli i innych pracowników.  

2. Skarga powinna być złożona na piśmie. 

3. Dopuszcza się możliwość powołania przez dyrektora komisji do zbadania zasadności sprawy 

zgłoszonej przez ucznia. 

4. Komisja, o której mowa w ust. 3, po zapoznaniu się z istotą skargi przeprowadza postępowanie 

wyjaśniające zgodnie z zasadami rzetelności, obiektywizmu i ochrony interesu społecznego 

i indywidualnego każdej ze stron.  

5. Komisja, w ciągu 7 dni od otrzymania sprawy, przeprowadza postępowanie wyjaśniające 

i przekazuje efekty pracy dyrektorowi. 

6. Dyrektor jest zobowiązany do: 

1) zbadania zasadności skargi, 
2) wydania orzeczenia w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia skargi, 
3) podjęcia kroków w celu usunięcia przyczyn skargi i udzielenia pomocy. 

7. Od orzeczenia dyrektora odwołanie nie przysługuje. 
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§ 52 

Obowiązki ucznia 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz ustaleń 

władz szkolnych. 

2. Przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego: 

1) szanować mienie szkoły i mienie wszystkich osób w niej przebywających, 
2) ze zrozumieniem traktować różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji i 

odmienności kulturowej ludzi, 
3) korzystać właściwie z dóbr kultury, środowiska przyrodniczego, 
4) szanować tradycje, symbole narodowe i religijne własne i cudze. 

3. Zachowywać się na terenie szkoły i poza nią zgodnie z przyjętymi normami: 

1) dbać o honor, dobre imię i poszanowanie tradycji, 
2) dbać o wygląd, higienę osobistą i zdrowie, unikając zagrożeń związanych z uzależnieniami, 
3) przebywać podczas lekcji w salach lekcyjnych lub innych miejscach wyznaczonych przez 

nauczyciela, natomiast w czasie przerw na terenie szkoły, 
4) odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników szkoły, 
5) współpracować z innymi uczniami na terenie klasy, szkoły i poza nią, realizując wspólne 

zadania, 
6) bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, używania 

i dystrybucji narkotyków oraz innych środków odurzających. 
4. Rzetelnie poszerzać swoją wiedzę i umiejętności: 

1) punktualnie i systematycznie uczęszczać na zajęcia zgodnie z obowiązującym planem, 
2) aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych a zwłaszcza należycie koncentrować 

uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu przez 

nauczyciela, 
3) regularnie i sumiennie odrabiać prace domowe polecone przez nauczyciela. 

5. Postępować w sposób uczciwy, prawy, prawdomówny: 

1) doceniać zaufanie w kontaktach z ludźmi i starać się na nie zasłużyć, 
2) rozumieć złożoność zasad lojalności wobec różnych osób i grup, a w przypadkach 

konfliktowych, wybierać drogę szczerości i prawdomówności, 
3) przeciwstawiać się przejawom agresji, brutalności i wandalizmu. 

6. Przestrzegać zasad bhp obowiązujących w szkole.  

7. Nosić odpowiedni strój na terenie szkoły: 

1)  w dni powszednie: schludny, czysty, niewyzywający (spodnie bez dziur), w stonowanych 

kolorach, 
2) w dni świąteczne: dziewczęta – biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica odpowiedniej 

długości (co najmniej w kolano), chłopcy – biała koszula, czarne lub granatowe spodnie, 
3) całość stroju uczniowskiego uzupełniają czyste i uczesane włosy w naturalnych kolorach , 
4) niedopuszczalne są pomalowane paznokcie i włosy oraz makijaż.  

8. Obowiązkowo przestrzegać zmiany obuwia (obuwie sportowe typu adidasy, trampki, tenisówki 

z jasną podeszwą). 

§ 53 

1. W Szkole obowiązują następujące zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych: 

1) wyłączanie i niekorzystanie na terenie szkoły z telefonu komórkowego w czasie wszystkich 

zajęć i przerw, z wyjątkiem sytuacji wymagających porozumiewania się w pilnych 

sprawach pod nadzorem nauczyciela, 
2) w czasie zajęć wyłączony telefon znajduje się w plecaku, 
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3) niekorzystania na terenie szkoły z analogowych i cyfrowych odtwarzaczy muzyki 

i aparatów fotograficznych, 
4) Nauczyciel może zezwolić na wykorzystanie telefonów w czasie lekcji, jeżeli będzie to 

służyć realizacji zadań wynikających z podstawy programowej, 
5) w wyjątkowych sytuacjach uczeń ma prawo do bezpłatnego skorzystania z telefonu 

szkolnego, 
6) obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania zdjęć oraz dokonywania nagrań dźwięków 

i obrazów na terenie szkoły, 
7) naruszenie przez ucznia w/w zasad skutkuje zabraniem telefonu/innego sprzętu 

elektronicznego przez nauczyciela i oddaniem go do depozytu w sekretariacie szkoły, 

urządzenie może odebrać tylko rodzic/opiekun prawny ucznia. 
2. Szkoła nie ponosi materialnej odpowiedzialności za zaginiony sprzęt. 

§ 54 

1. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach dokonuje się w okresie do 7 dni od 

powrotu ucznia do szkoły. 

2. Podstawą do usprawiedliwienia jest pisemna informacja rodzica/opiekuna prawnego. 

3. Zwolnienie z części zajęć w danym dniu może nastąpić jedynie na pisemną prośbę 

rodzica/opiekuna prawnego. 

§ 55 

1. Za lekceważenie obowiązków uczeń może być ukarany.  

2. Zastosowana wobec ucznia kara nie może naruszać jego nietykalności i godności osobistej. 

3. Uczeń może otrzymać następujące kary: 

1) upomnienie wychowawcy, 
2) pozbawienie pełnionych w klasie funkcji, 
3) upomnienie dyrektora w obecności wychowawcy, 
4) ograniczenie udziału w imprezach kulturalno – rozrywkowych organizowanych przez 

szkołę, 
5) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, 
6) przeniesienie decyzją dyrektora do równoległej klasy. 

4. O zastosowanej karze wychowawca ucznia powiadamia jego rodziców/opiekunów prawnych.  

5. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni mogą odwołać się od wymierzonej kary 

do dyrektora Zespołu w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zastosowanej karze. 

6. Pisemne odwołanie powinno zawierać motywację i być podpisane przez rodziców/prawnych 

opiekunów prawnych ucznia. 

7. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni, po zasięgnięciu opinii wychowawcy, pedagoga 

szkolnego i samorządu uczniowskiego. Dyrektor może oddalić odwołanie podając pisemne 

uzasadnienie, odwołać karę albo warunkowo zawiesić wykonanie kary. 

8. Od decyzji dyrektora rodzice/opiekunowie prawni ucznia mogą odwołać się do organu 

prowadzącego szkołę w terminie 7 dni. Po tym czasie rozstrzygnięcia dyrektora stają się 

obowiązujące.  

§ 56 

1. W przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków ucznia: 

1) spożywania lub udostępniania alkoholu, narkotyków lub ,,dopalaczy”,  
2) zagrożenia zdrowia lub życia innych uczniów, 
3) dewastacji majątku szkolnego lub przywłaszczenia cudzego mienia. 

2. Dyrektor może wnioskować do Lubelskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły.
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§ 57 

1. Uczeń może być nagradzany za: 

1) osiągnięcia w nauce, 
2) osiągnięcia sportowe, 
3) wzorowe zachowanie i 100% frekwencję, 
4) szczególne osiągnięcia w konkursach, zawodach i olimpiadach, 
5) znaczące osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej, działalności na rzecz szkoły i środowiska. 

2. Za osiągnięcia uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia: 

1) pochwałę nauczyciela wobec całej klasy, 
2) pochwałę dyrektora wobec klasy lub szkoły, 
3) list pochwalny do rodziców, 
4) dyplom, 
5) nagrodę rzeczową, 
6) stypendium motywacyjne. 

3. Wychowawca lub dyrektor Szkoły może wnioskować o przyznanie nagrody w innej formie. 

4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej. 

5. Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego stanowi odrębny dokument. 

 

ROZDZIAŁ X 

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE 

§ 58 

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu podczas lekcji, a także 

podczas zajęć organizowanych poza szkołą. 

2. Opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia lekcyjne, a podczas przerw 

nauczyciel dyżurujący. 

3. Nauczyciela mającego dyżur,  nieobecnego w szkole, zastępuje nauczyciel wyznaczony na 

zastępstwo przez dyrektora. 

4. Za bezpieczeństwo podczas zajęć dodatkowych, nadobowiązkowych, zawodów sportowych, 

wycieczek, zielonych i białych szkół, dyskotek, wyjść na basen, odpowiada nauczyciel 

prowadzący zajęcia lub wychowawca. 

5. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad i odbywać się poza 

szkołą. W takich przypadkach odpowiedzialność w czasie drogi uczniów na zajęcia i po 

zajęciach spoczywa na rodzicach/opiekunach prawnych. 

6. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki, 

opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje 

regulamin i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.  

7. W pracowni komputerowej jest zainstalowane oprogramowanie zabezpieczające przed 

dostępem uczniów do treści niepożądanych. 

8. Uczeń, który z różnych przyczyn nie bierze udziału w wycieczce, uczestniczy w lekcjach 

w klasie wskazanej przez wychowawcę. 

9. Teren szkoły jest ogrodzony i monitorowany. W czasie zajęć i przerw uczniowie nie opuszczają 

terenu szkoły. 

10. W pomieszczeniach szkoły zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. 

Wyposażenie sal lekcyjnych jest dostosowane do wzrostu uczniów oraz rodzaju zajęć. 

Urządzenia sanitarno – higieniczne utrzymywane są w czystości i sprawności. 

11. Plan ewakuacji budynku znajduje się w widocznym miejscu, a drogi ewakuacji są oznakowane. 

12. Wychowawcy klas przypominają zasady bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą. 
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13. Pokoje nauczycielskie, pokoje nauczycieli wychowania fizycznego, pracownia chemiczna oraz 

świetlica szkolna są wyposażone w apteczki pierwszej pomocy. Nauczyciele są przeszkoleni z 

zasad udzielania pierwszej pomocy. 

14. W razie wystąpienia wypadku na terenie szkoły stosowane są odpowiednie procedury. Opis 

poszczególnych procedur jest dostępny w bibliotece szkolnej, w pokojach nauczycielskich, u 

kierownika gospodarczego oraz w Biuletynie Informacj Publicznej Szkoły. 

15. Zasady organizacji wycieczek określa „Regulamin wycieczek”. 

 

ROZDZIAŁ XI 

CEREMONIAŁ SZKOLNY 

§ 59 

1.  Szkoła posiada symbole szkolne:  

2. Sztandar szkoły:  

1) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez 

Dyrektora Szkoły nauczycieli.  
3. Skład osobowy pocztu sztandarowego:  

1) chorąży (sztandarowy) – jeden uczeń,  
2) asysta – dwie uczennice,  

4. Poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. W trakcie 

uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie. 

5. Insygniami pocztu sztandarowego są biało – czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do 

lewego boku i białe rękawiczki.  

6. Sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych 

szkół i instytucji lub organizacji.  

7. Podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem).  

8.  Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie 

sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu. 

9. Sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy 

uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”, odpowiednie komendy podaje osoba 

prowadząca uroczystość.  

10. Oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego, chorąży 

robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar.  

11. Godło/logo szkoły: 

1) prezentuje wizerunek Patrona oraz nazwę szkoły. Umieszczane jest na stronach tytułowych 

najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach, 

pismach wychodzących. 
12. Ślubowanie klasy pierwszej:  

1) ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się po wprowadzeniu sztandaru,  
2) każdy pierwszoklasista stojąc  w postawie zasadniczej  trzyma uniesioną do góry na 

wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarza rotę przysięgi. 

Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów.  
13. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: święta państwowe, Dzień Flagi 

i Święto Konstytucji 3 Maja (2-3 maja), Dzień Edukacji Narodowej (14 października), Święto 

Niepodległości (11 listopada). 

14. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły:  

1) rozpoczęcie roku szkolnego,  
2) Święto Szkoły i ślubowanie klas pierwszych, 
3) zakończenie roku szkolnego,  
4) uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru szkoły. 
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ROZDZIAŁ XII 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

§ 60 

Przepisy wprowadzające 

1. W Szkole obowiązuje Wewnątrzszkolny System Oceniania.  

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania określa zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych 

i zachowania uczniów oraz zasady klasyfikowania, promowania uczniów i przeprowadzania 

egzaminów.  

§ 61 

Ogólne zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów  

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych 

w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 

3. 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 jego rozwoju, 
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 
4) dostarczanie rodzicom/opiekunom prawnym i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –  

wychowawczej. 
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
5) zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz sprawdzianu 

i egzaminu gimnazjalnego, 
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/prawnym opiekunom informacji o postępach 

i trudnościach ucznia w nauce, 
8) procedury odwoławcze w przypadku, jeśli roczna ocena z zajęć edukacyjnych lub 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa. 
5. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców/opiekunów prawnych o: 

1) wymaganiach edukacyjnych w zakresie bieżącego oceniania śródrocznego z przedmiotów 

obowiązkowych i dodatkowych, 
2) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych okresowych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania,  
3) wymaganiach dla uczniów z orzeczeniami z poradni psychologiczno – pedagogicznej, 
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4) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,  
5) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana klasyfikacyjnej oceny rocznej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
6) kryteriach oceniania zachowania ucznia, 
7) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana klasyfikacyjnej oceny rocznej 

zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania,  
8) trybie przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz procedurach 

odwoławczych. 
6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 

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

7. Rodzice otrzymują informacje w następujący sposób: 

1) zebrania ogólnoszkolne, 
2) zebrania klasowe, 
3) indywidualna rozmowa z inicjatywy nauczyciela lub rodziców/opiekunów prawnych, 
4) wizyta nauczyciela w domu ucznia w sytuacjach koniecznych, 
5) korespondencja elektroniczna, 
6) pisemne powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych o trudnościach w nauce lub 

problemach wychowawczych ucznia. 
8. Ustala się w ciągu roku szkolnego 3 spotkania wychowawcy z rodzicami/opiekunami 

prawnymi, informujące o wynikach nauczania i zachowania oraz dni otwarte raz w miesiącu.  

9. W sytuacjach ważnych dyrektor, pedagog szkolny, wychowawca mają prawo wezwać 

rodziców/opiekunów prawnych do natychmiastowego stawienia się do szkoły.  

§ 62 

Skala ocen 

1. W klasach I – III szkoły podstawowej oceny są opisowe. 

2. Oceny bieżące (cząstkowe), klasyfikacyjne śródroczne i roczne, począwszy od klasy czwartej, 

ustala się w stopniach według następującej skali : 

celujący   cel.  6 

bardzo dobry  bdb.  5 

dobry   db.  4 

dostateczny  dst.  3 

dopuszczający  dop.  2 

niedostateczny  ndst.  1 

3. Ocenę zachowania śródroczną i roczną, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej 

skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.  

§ 63 

Zwolnienia z zajęć  

1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki na podstawie podania rodziców/opiekunów prawnych ucznia oraz dołączonej opinii 
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o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza  

na czas określony w tej opinii. 

2. Uczeń może być zwolniony z wykonywania poszczególnych ćwiczeń na zajęciach wychowania   

fizycznego po przedstawieniu stosownego zaświadczenia lekarskiego. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, 

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

4. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych 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. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego 

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

 

I ETAP EDUKACYJNY 

§ 64 

Ocenianie ucznia w klasach I - III szkoły podstawowej 

1. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami 

opisowymi z wyjątkiem religii. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz 

wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności 

w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

2. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. 

3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

§ 65 

 

1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 

 

1) kulturę osobistą ucznia,  
2) okazywanie szacunku innym osobom,  
3) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne  oraz innych, 
5) poszanowanie własności.  

 
2.Oceny zachowania: 

1) WZOROWE –  uczeń odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań. 

Wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność. Jest pracowity i wytrwały w dążeniu do 

wyznaczonych celów. Bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach. Zgodnie i twórczo 

współpracuje w zespole. Zawsze przestrzega ustalonych norm postępowania. Wyróżnia się 

wysoką kulturą osobistą. 
2) BARDZO DOBRE –  uczeń właściwie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Wykazuje 

dużą samodzielność w pracy oraz aktywnie uczestniczy w zajęciach. Zgodnie współpracuje 

w zespole klasowym. Przestrzega ustalonych norm postępowania. Właściwie odnosi się do 

rówieśników i dorosłych. Zna i stosuje formy grzecznościowe. 
3) DOBRE – uczeń zwykle wywiązuje się ze swoich obowiązków, często pracuje 

samodzielnie i aktywnie uczestniczy w zajęciach. Zazwyczaj zgodnie współpracuje w 
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zespole klasowym i przestrzega ustalonych norm postępowania. Stosuje formy 

grzecznościowe. 
4) BUDZI ZASTRZEŻENIA – uczeń czasami nie wywiązuje się z powierzonych zadań i 

zobowiązań. Próbuje pracować samodzielnie oraz stara się aktywnie uczestniczyć w 

zajęciach. Potrafi zgodnie współpracować w zespole. Czasami nie przestrzega ustalonych 

norm postępowania. Zna formy grzecznościowe, lecz nie zawsze je stosuje.  
5) NIEZADOWALAJĄCE – uczeń rzadko wywiązuje się z powierzonych zadań 

i zobowiązań. Wymaga częstej zachęty nauczyciela, w pełni nie wykorzystuje czasu pracy. 

Zazwyczaj mało aktywnie uczestniczy w zajęciach. Nie zawsze zgodnie współpracuje 

w zespole. Trudno dostosowuje się do ustalonych norm postępowania. Ma trudności 

z opanowaniem własnych emocji. 
 

3. Zasady oceniania zachowania. 

 

      1) Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,  

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia  

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie szkoły. 
     2) Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje rodziców/opiekunów 

prawnych o  zasadach oceniania zachowania. 

     3)   Uczeń otrzymuje na początku każdego semestru wyjściowo 70 punktów. 
     4)  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania uczniów uwzględnia się oceny 

zachowania według przyjętej skali punktowej: 

wzorowe – 100 pkt. i więcej 

bardzo dobre – 85 – 99 pkt. 

dobre – 70 – 84 pkt. 

budzi zastrzeżenia – 69 – 50 pkt. 

niezadowalające – 49 i mniej pkt. 

 

        4. Kryteria podwyższające ocenę zachowania. 

            Obszar 1: Kultura osobista ucznia. 

1) Kultura osobista 1 – 5 pkt. 
2) Postawy koleżeńskie 1 – 5 pkt. 
3) Okazywanie szacunku innym osobom 2 pkt. 
4) Praca na rzecz klasy i szkoły 5 pkt. 

5) Reprezentowanie szkoły na zewnątrz 5 pkt. 
6) Udział w konkursach przedmiotowych z podziałem na etapy: 

- szkolny 5 pkt. 

- międzyszkolny 10 pkt. 

- finalista i laureat 15 pkt. 

7) Udział w zawodach sportowych z podziałem na etapy: 
- szkolny 5 pkt. 

- miejski 10 pkt. 

8)  Udział w akcjach charytatywnych 5pkt. 
9)  Punkty do dyspozycji wychowawcy 1 – 5 pkt. 

 

            Obszar II: Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 

1) Zaangażowanie w realizację zadań edukacyjnych 2 pkt. 
2) Dbałość o porządek i czystość w szkole 1 – 5 pkt. 
3) Punktualność 2 pkt. 
4) Noszenie stroju galowego w dni wyznaczone 2 pkt. 
5) 100% frekwencji na koniec I semestru i koniec roku szkolnego 10 pkt. 
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            Obszar III: Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych. 

1) Przestrzeganie ustalonych norm i zasad 2 pkt. 

2) Udział w akcjach prozdrowotnych 2 pkt. 
 

            Obszar IV: Poszanowanie własności. 

1) Porządek w miejscu pracy 2 pkt. 
2) Należyte wypełnianie obowiązków dyżurnego 2 pkt 

 

            Obszar V: Zaangażowanie w życie klasy i szkoły. 

       1) Aktywny udział w życiu klasy i szkoły 1 – 5 pkt. 

 

        5. Kryteria obniżające ocenę zachowania. 
 

1) Spóźnianie się na lekcje  -2 pkt. 

2) Niewłaściwe zachowanie: 

- niewykonywanie poleceń nauczyciela -2 pkt. 

- zakłócanie toku lekcyjnego -2 pkt. 

- samowolne przesiadanie się -2 pkt. 

- samowolne opuszczanie sali lekcyjnej w trakcie trwania zajęć -2 pkt. 

- niewłaściwe odezwanie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły  -2 pkt. 

- ubliżanie koleżankom i kolegom -2 pkt. 

- używanie wulgarnego słownictwa -2 pkt. 

- niewłaściwe relacje z innymi -2 pkt. 

- agresywne zachowanie w stosunku do rówieśników -5 pkt. 

- niszczenie pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego -5 pkt. 

- niestosowne zachowanie w miejscach publicznych, takich jak kino, teatr, muzeum itp. -2 pkt. 

- spożywanie posiłków podczas zajęć -2 pkt. 

- prowokowanie uczniów do niewłaściwego zachowania -2 pkt. 

- kłamstwo -5 pkt. 

- kradzież -5 pkt. 

- wyłudzanie pieniędzy -5 pkt. 

3) Niewypełnianie obowiązków dyżurnego klasowego -2 pkt. 
4) Brak zmiany obuwia -2 pkt. 
5) Brak zaangażowania w realizację zadań edukacyjnych -2 pkt. 

6) Niedotrzymywanie ustalonych terminów -2 pkt. 
7) Niesystematyczne korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej -2 pkt. 

§ 66 

Sposoby sprawdzania i oceniania postępów ucznia. 

1. Opisowy charakter oceny dotyczy  nie tylko postępów w nauce, ale  ogólnego rozwoju dziecka, 

co jest konsekwentne do założenia, że dziecko rozwija się na miarę swoich możliwości 

i w odpowiednim tempie. 

2. Ocenie podlega: 

1) postęp w nabywaniu wiadomości i umiejętności w zakresie poszczególnych edukacji, 
2) poziom wiedzy o otaczającym świecie, 
3) wkład pracy, zaangażowanie dziecka i jego wysiłek, 
4) aktywność  podczas zajęć, 
5) wypowiedzi ustne i pisemne, 
6) prace plastyczne, techniczne, 
7) udział w zajęciach muzycznych, komputerowych, wychowania fizycznego. 

3. Przyjęto następujące rodzaje oceniania dziecka w klasach I – III: 
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1) ocenianie bieżące, podczas zajęć, 
2) ocenianie śródroczne, 
3) ocenianie roczne. 

4. Ocena bieżąca odgrywa istotną rolę w procesie edukacyjnym, gdyż uczeń otrzymuje 

potwierdzenie tego, co poprawnie wykonał, w czym jest dobry oraz wskazówki nad czym 

jeszcze ma popracować. W ocenie bieżącej nauczyciel stwierdza, co dziecko wykonało, w jaki 

sposób, co umie, czego nie umie. 

5. Bezpośrednia ocena wykonywanego przez ucznia zadania oparta jest przede wszystkim na 

komentarzu słownym nauczyciela z wykorzystaniem ,,pieczątek motywujących” w klasie 

pierwszej, których symbole graficzne są wskazówką o poziomie wykonania przez dziecko danej 

pracy. 

6. Ponadto skala oceniania bieżącego w klasach I - III przedstawia się następująco: 

1) ZNAKOMICIE - 6  
2) BARDZO DOBRZE - 5  
3) DOBRZE -  4  
4) SŁABO - 3  
5) JESZCZE NIE POTRAFI - 2  

7. W dzienniku lekcyjnym nauczyciele posługują się odpowiednimi symbolami cyfrowymi: 6, 5, 

4, 3, 2. 

8. Do każdej oceny opracowane są kryteria wymagań. 

9. Ocena śródroczna jest wynikiem obserwacji rozwoju dziecka.  

10. Śródroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców jest opatrzona 

wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem. Roczną ocenę opisową wpisuje się na 

świadectwo szkolne oraz do arkusza ocen. 

11. Każdy rodzic/opiekun prawny potwierdza podpisem zapoznanie się ze śródroczną oceną 

opisową.  

12. Ocena opisowa roczna redagowana jest na podstawie obserwacji bezpośredniej oraz 

zgromadzonej dokumentacji o uczniu. Informuje ona o aktywności ucznia i o jego postępach w 

nabywaniu poszczególnych kompetencji.  

13. Sposoby oceniania uczniów: 

1) ocena słowna na podstawie obserwacji, 
2) samoocena, 
3) ,,pieczątki”, 
4) oceny cząstkowe – symbole cyfrowe: 6, 5, 4, 3, 2; nauczyciel może także stosować znaki 

„ +”  i  „ -” 
5) karty pracy, testy, sprawdziany, 
6) ocena opisowa: śródroczna, roczna. 

§ 67 

Kryteria oceniania w klasach I - III 

Zasady i formy dokonywania oceny osiągnięć edukacyjnych 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych 

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 
3) posiadającego orzeczenie, opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym w planie 

działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w specjalistycznej 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się, 
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4) nieposiadających orzeczenia lub opinii wymienionych w podpunktach 1) – 3), który 

jest objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole na podstawie ustaleń 

zawartych w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 
5) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, 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  w oddziałach sportowych także systematyczny udział ucznia  w 

szkoleniu sportowym, aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 

kultury fizycznej, udział w zawodach sportowych rangi szkolnej i pozaszkolnej, udział w 

zajęciach pozalekcyjnych. 

3. Zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych określają nauczyciele wchodzący 

w skład zespołów przedmiotowych. Zasady oceniania zachowania ustala zespół wychowawczy. 

4. Oceny są jawne zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców/opiekunów prawnych. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel, ustalający ocenę, 

powinien ją uzasadnić. 

6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego 

rodzicom/opiekunom prawnym  

7. Nauczyciel zobowiązany jest przechowywać sprawdzone pisemne sprawdziany do końca 

bieżącego roku szkolnego. 

8. Ustala się następujące formy sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności: 

1) formy ustne (odpowiedzi, wypowiedzi w klasie, aktywność, recytacja, dyskusja, inne), 
2) formy pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, dyktanda, testy, wywiady, inne), 

zeszyty, 
3) formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne (prace plastyczne, śpiew, zdolności 

motoryczne, umiejętności ruchowe, inne). 
9. Dopuszcza się wprowadzanie dodatkowej dokumentacji w ustalaniu ocen poza dziennikiem 

lekcyjnym (np. karty osiągnięć ucznia, wyniki sprawdzianów sprawności motorycznej), które 

pozostają do wglądu przez dyrektora, ucznia oraz rodziców/opiekunów prawnych. 

10. Ustala się następujące kryteria wymagań : 

1) ZNAKOMICIE - 6p. Uczeń w całości opanował materiał przewidziany podstawą 

programową danej klasy oraz: 

a) samodzielnie wykonuje zadania oraz ćwiczenia wykraczające poza program danej 

klasy, 

b) rozwiązuje zadania problemowe wymagające dodatkowych przemyśleń, umiejętnie 

wykorzystuje zdobytą wiedzę, 

c) posiada i prezentuje wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania 

w danej klasie, 

d) dostrzega i wyjaśnia związki między wiedzą teoretyczną a praktyczną, 

e) posiada własną inwencję twórczą, 

f) wykazuje szczególną aktywność na zajęciach, 

g) samodzielnie i systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności korzystając 

z różnych źródeł wiedzy, 

h) chętnie i z zaangażowaniem wykonuje dodatkowe prace zlecone przez nauczyciela, 

i) czyta płynnie, wyraziście i ze zrozumieniem teksty o różnym stopniu trudności bez 

wcześniejszego przygotowania; doskonale rozumie ich treść,  

j) wypowiada się w uporządkowanej i wielozdaniowej formie; wypowiedzi ustne cechuje 

bogaty zasób słownictwa i poprawność językowa,  

k)  pisze estetycznie, w dobrym tempie i bezbłędnie,  

l) samodzielnie i twórczo rozwiązuje zadania matematyczne o różnym stopniu trudności,  

m) biegle dokonuje obliczeń pamięciowych,  
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n) aktywnie uczestniczy w zajęciach komputerowych; swoimi umiejętnościami znacznie 

przewyższa poziom rówieśników,  

o) posiada bogatą wiedzę o otaczającym środowisku; dokonuje samorzutnych obserwacji 

przyrodniczych i wyciąga prawidłowe wnioski,  

p) z dużym zaangażowaniem i na wysokim poziome artystycznym wykorzystuje wiedzę 

i umiejętności plastyczne i techniczne; prace charakteryzują się twórczym podejściem 

do tematu i oryginalnością wykonania,  

q) aktywnie uczestniczy w zajęciach  muzycznych, wychowania fizycznego; swoimi 

umiejętnościami znacznie przewyższa poziom rówieśników,  

r) reprezentuje klasę lub szkołę w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.  

1) BARDZO DOBRZE – 5p. Uczeń posiada pełny zakres wiedzy i umiejętności określony 

podstawą programową w danej klasie oraz:  

a) samodzielnie i sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, 

b) prawidłowo i z zaangażowaniem wykonuje zadania i ćwiczenia, 

c) samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w podstawie 

programowej,  

d) pracuje w dobrym tempie, sprawnie i efektywnie,  

e) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach,  

f) wypowiada się, używając zdań rozwiniętych na tematy związane z przeżyciami 

i omawianą tematyką,  

g) płynnie i ze zrozumieniem czyta różne teksty,  

h) pisze czytelnie, starannie,  

i) pisze bezbłędnie teksty zawierające trudności ortograficzne przewidziane do 

opanowania w danej klasie,  

j) posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu zadań 

i ćwiczeń matematycznych,  

k) sprawnie liczy w pamięci,  

l) aktywnie uczestniczy w zajęciach komputerowych, posługując się programami i grami 

edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania, 

m) posiada duży zasób wiadomości o najbliższym otoczeniu i środowisku lokalnym oraz 

zmianach zachodzących w przyrodzie, 

n) prace plastyczno – techniczne wykonuje z zaangażowaniem, starannie, z dużą dbałością 

o szczegóły,  

o) aktywnie uczestniczy w zajęciach muzycznych i wychowania fizycznego oraz 

prawidłowo wykonuje ćwiczenia.  

2) DOBRZE – 4p. 

a) poprawnie wykorzystuje wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej 

danej klasy, 

b) pracuje w dobrym tempie, ale nie zawsze poprawnie wykonuje ćwiczenia i zadania,  

c) zainspirowany działaniami nauczyciela potrafi poprawić popełnione błędy,  

d) potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu prostych 

problemów teoretycznych i praktycznych,  

e) wypowiada się na określone tematy, używając prostych i złożonych zdań; wypowiedź 

nie zawsze jest uporządkowana,  

f) czyta poprawnie i płynnie opracowane wcześniej teksty; zazwyczaj dobrze rozumie ich 

sens,  

g) popełnia nieliczne błędy w pisaniu z pamięci i ze słuchu; na ogół pismo jest kształtne 

i estetyczne, 

h) samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania tekstowe,  

i) w obliczeniach pamięciowych popełnia błędy,  
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j) uczestniczy w zajęciach komputerowych, posługując się programami komputerowymi, 

grami edukacyjnymi stosownie do swoich możliwości, 

k) dobrze opanował podstawowe wiadomości o najbliższym otoczeniu i środowisku 

lokalnym; orientuje się w zmianach zachodzących w przyrodzie,  

l) z zaangażowaniem, ale nie zawsze estetycznie wykonuje prace plastyczne na określony 

temat,  

m) uczestniczy w zajęciach muzycznych, wychowania fizycznego; stara się poprawnie 

wykonać wskazane ćwiczenia.  

3) SŁABO – 3p. 

a) opanował tylko podstawowe wiadomości ujęte w podstawie programowej danej klasy 

i potrafi je wykorzystać w sytuacjach typowych, mało skomplikowanych, często 

z pomocą nauczyciela,  

b) jego osiągnięcia i postępy pozwalają na rozwiązywanie zadań i problemów 

o niewielkim stopniu trudności,  

c) wypowiada się krótkimi zdaniami, popełnia błędy językowe,  

d) zazwyczaj poprawnie czyta opracowane wcześniej teksty; w tekstach nowych popełnia 

błędy; częściowo rozumie czytany samodzielnie tekst,  

e) popełnia błędy w pisowni wyrazów zawierających trudności ortograficzne przewidziane 

do opanowania w programie danej klasy; pismo mało estetyczne,  

f) poprawnie rozwiązuje proste zadania tekstowe, czasami wymaga pomocy nauczyciela,  

g) popełnia liczne błędy w obliczeniach pamięciowych, 

h) poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego, korzysta z opcji 

w programach z pomocą nauczyciela, 

i) posiada ubogą wiedzę o otaczającym środowisku; wymaga wskazówek nauczyciela, 

by prawidłowo wyciągnąć wnioski z prowadzonych obserwacji,  

j) niechętnie wykonuje prace plastyczno – techniczne; są one mało estetyczne i ubogie 

w szczegóły,  

k) z niewielkim zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach muzycznych, wychowania 

fizycznego; zazwyczaj stara się poprawnie wykonać podstawowe ćwiczenia.  

4) JESZCZE NIE POTRAFI - 2p. 

a) słabo opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie 

programowej danej klasy, co uniemożliwia pogłębianie wiedzy w określonym zakresie,  

b) występuje brak zaangażowania i chęci do współpracy i nauki,  

c) pracuje w wolnym tempie lub nadmiernie szybko; zazwyczaj niestarannie i niedbale; 

często wymaga dodatkowych objaśnień i powtórzeń ze strony nauczyciela,  

d) wypowiada się niechętnie, używając wyrazów lub krótkich, prostych zdań; wymaga 

zachęty ze strony nauczyciela,  

e) wypowiedzi ustne są nieuporządkowane i mało logiczne; często pojawiają się błędy 

językowe,  

f) słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy w czytaniu nawet prostych 

tekstów; w niewielkim stopniu rozumie ich treść,  

g) popełnia liczne błędy w przepisywaniu tekstu, pisaniu z pamięci i ze słuchu, 

h) pismo nieestetyczne i mało czytelne,  

i) często nie potrafi zrozumieć treści zadań tekstowych; rozwiązuje proste zadania 

z pomocą nauczyciela,  

j) ma duże trudności w dokonaniu poprawnych obliczeń pamięciowych; nie potrafi 

samodzielnie poprawić wskazanych przez nauczyciela pomyłek,  

k) ma duże trudności w posługiwaniu się komputerem, 

l) posiada duże braki w wiadomościach dotyczących najbliższego otoczenia i środowiska 

lokalnego,  

m) nie potrafi samodzielnie wyciągnąć wniosków z prowadzonych obserwacji 

przyrodniczych,  
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n) prace plastyczno – techniczne wykonuje niechętnie i nieestetycznie; często nie kończy 

rozpoczętej pracy,  

o) bez zaangażowania uczestniczy w zajęciach muzycznych, wychowania  fizycznego. 

 

 

II ETAP EDUKACYJNY 

§ 68 

Zasady i formy dokonywania oceny osiągnięć edukacyjnych  

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych 

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 
3) posiadającego orzeczenie, opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym w planie 

działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w specjalistycznej 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się, 
4) nieposiadających orzeczenia lub opinii wymienionych w podpunktach 1) – 3), który jest 

objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole na podstawie ustaleń zawartych 

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 
3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, 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  w 

oddziałach sportowych także systematyczny udział ucznia  w szkoleniu sportowym, aktywność 

w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej, udział w zawodach 

sportowych rangi szkolnej i pozaszkolnej, udział w zajęciach pozalekcyjnych. 

4. Przy ocenach bieżących (cząstkowych) oraz ocenie śródrocznej dopuszcza się stosowanie 

znaków „+” i  „–”. 

5. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać „ + ” lub  „–” znaki sumują się na daną ocenę 

cząstkową. Zasady zamiany znaków na oceny cząstkowe określa nauczyciel na początku 

każdego roku szkolnego 

6. Zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych określają nauczyciele wchodzący 

w skład zespołów przedmiotowych. Zasady oceniania zachowania ustala zespół wychowawczy. 

7. Oceny są jawne zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców/opiekunów prawnych. 

8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel, ustalający ocenę, 

powinien ją uzasadnić. 

9. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego 

rodzicom/opiekunom prawnym.  

10. Wyniki pisemnych sprawdzianów uczeń powinien otrzymać w okresie dwóch tygodni od daty 

sprawdzianu. 

11. Nauczyciel zobowiązany jest przechowywać sprawdzone pisemne sprawdziany do końca 

bieżącego roku szkolnego. 

12. Ustala się następujące formy sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności: 

1) formy ustne (odpowiedzi, wypowiedzi w klasie, aktywność, recytacja, dyskusja, inne), 
2) formy pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, dyktanda, testy, referaty, wywiady, 

projekty, inne), zeszyty, 
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3) formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne (prace plastyczne, śpiew, rysunek 

techniczny, zdolności motoryczne, umiejętności ruchowe, inne). 
13. Ocenianie powinno być rozłożone rytmicznie, a liczba ocen proporcjonalna do tygodniowej 

liczby godzin danego przedmiotu. 

14. W ciągu tygodnia uczeń może mieć nie więcej niż trzy zapowiedziane pisemne sprawdziany, 

a w ciągu dnia jeden. 

15. Uczeń powinien być informowany o pisemnym sprawdzianie, obejmującym więcej niż trzy 

jednostki lekcyjne, powtórzeniu, pracy klasowej z tygodniowym wyprzedzeniem. 

16. Istnieje możliwość poprawienia oceny ze sprawdzianu pisemnego na warunkach i w terminie 

ustalonym przez nauczyciela uczącego. Waga sprawdzianu właściwego i poprawkowego jest 

taka sama i obie są liczone do średniej. 

17. Uczeń ma obowiązek zaliczyć zaległy sprawdzian w terminie 2 tygodni od dnia powrotu do 

szkoły. 

18. Oceny ze sprawdzianów próbnych są wpisywane do dziennika i liczone do średniej ocen. 

19. Kartkówka z bieżącego materiału, realizowanego na 3 ostatnich jednostkach lekcyjnych nie 

musi być zapowiadana. 

20. Uczeń nieprzygotowany do lekcji raz w semestrze może wykorzystać szansę, wyłączając 

sprawdziany. 

21. Nauczyciel może wystawić zagrożenie oceną niedostateczną każdemu uczniowi którego średnia 

ważona wynosi 2,00 lub jest niższa. 

22. Jeżeli średnia ważona ocen wynosi w częściach setnych od 0 - 70 uczeń otrzymuje ocenę 

zaokrągloną do całości w dół, jeżeli średnia ważona ocen wynosi w częściach setnych od 71 – 

100 uczeń otrzymuje ocenę wyższą. Nauczyciel może w indywidualnych przypadkach ocenę 

z częściami setnymi poniżej 70 podnieść, zaokrąglając do całości w górę.  

 

§ 69 

Zasady oceniania zachowania 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie szkoły.  

2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje rodziców/opiekunów prawnych 

o zasadach oceniania zachowania.  

3. Ocena dobra stanowi punkt wyjścia do ustalenia pozostałych ocen. 

4. Uczniowi realizującemu indywidualny tok nauki, który zdaje egzamin klasyfikacyjny, nie ustala 

się oceny zachowania.  

5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania.  

6. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.  

7. Uczeń otrzymuje na początku każdego okresu wyjściowo 70 punktów. 

8. Oceny zachowania według przyjętej skali punktowej: 

wzorowe 100 pkt. i więcej 

bardzo dobre 85 – 99 pkt. 

dobre 70 – 84 pkt. 

poprawne 50 – 69 pkt. 

nieodpowiednie 10 – 49 pkt. 

naganne poniżej 10 pkt. 

9. Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który w semestrze otrzymał więcej niż 10 punktów 

ujemnych, bardzo dobrej więcej niż 20, dobrej więcej niż 30 pkt., poprawnej więcej niż 40 

punktów 
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§ 70 

Kryteria podwyższające ocenę zachowania  

1. Udział w konkursach przedmiotowych i zawodach Szkolnego Związku Sportowego, 

uczestnictwo w innych konkursach objętych patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

Kuratora Oświaty lub ośrodków doskonalenia nauczycieli:  

1) etap I - 3 pkt. 
2) etap II - 10 pkt. 
3) etap III - 15 pkt. 
4) etap IV - 20 pkt. 

2. Udział w innych szkolnych i  międzyszkolnych konkursach i zawodach sportowych: 

1) etap I - 2 pkt. 
2) etap II - 3 pkt. 
3) etap III - 4 pkt. 
4) etap IV - 5 pkt. 

3. Współudział w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych. (np. mikołajki, andrzejki)               

1 - 3 pkt. 

4. Systematyczna i efektywna pomoc kolegom w nauce (udokumentowana przez nauczyciela, 

wychowawcę, pedagoga szkolnego) 1 - 4 pkt.  

5. Umiejętność obiektywnej oceny sytuacji konfliktowej 1 - 3 pkt. 

6. Wykonywanie zadań dodatkowych przydzielonych uczniom przez nauczycieli i pracowników 

szkoły 1 - 3 pkt. 

7. Wysoka kultura osobista 1 - 5 pkt. 

8. Efektywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym 1 - 3 pkt.  

9. Czynny udział w akademiach szkolnych 1 - 5 pkt. 

10. Reprezentowanie szkoły po zajęciach szkolnych, np. poczet sztandarowy 1 - 5 pkt. 

11. Wzbogacanie sali lekcyjnej w pomoce dydaktyczne i różnego rodzaju przedmioty dekoracyjne, 

dbałość o porządek i czystość w szkole 1 - 5 pkt. 

12. Praca w samorządzie uczniowskim: efektywne pełnienie funkcji w samorządzie uczniowskim          

1 - 3 pkt. 

13. Udział w akcjach charytatywnych 1 - 5pkt. 

14.  Zbiórki (baterie, korki, makulatura) 1 - 3 pkt. raz w miesiącu 

15. Stuprocentowa frekwencja, brak spóźnień 3 pkt. raz w miesiącu 

16. Udział w wolontariacie 1 - 10 pkt. 

17. Noszenie stroju galowego w dni wyznaczone - 2 pkt. 

18.  Punkty do dyspozycji wychowawcy (różnorodne działania nieobjęte regulaminem objęte 

oceniania) 1 - 10 pkt. 

§ 71 

Kryteria obniżające ocenę zachowania: 

1. Przeszkadzanie na zajęciach lekcyjnych: 

1) rozmowa z kolegami /koleżankami -1 pkt. za każde upomnienie 
2) zakłócanie toku lekcyjnego -3 pkt. 
3) niewykonywanie poleceń nauczyciela 2 - 5 pkt. 
4) samowolne przesiadanie się - 1 pkt. 

2. Samowolne opuszczenie: 

1) terenu szkoły w trakcie trwania lekcji, przerw i uroczystości - 5 pkt. 
2) sali lekcyjnej w trakcie trwania zajęć - 3 pkt 
3) samowolne oddalenie się i opuszczenie miejsca zorganizowanej uroczystości, imprezy 

pozaszkolnej - 10 pkt. 
4) szkoły na skutek ucieczki indywidualnej bądź zbiorowej - 5pkt. 

3. Aroganckie odezwanie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły 3 - 5 pkt. 
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4. Ubliżanie kolegom i koleżankom 2 - 4 pkt. 

5. Używanie wulgarnego słownictwa 1 - 5 pkt. 

6. Niewypełnienie obowiązków dyżurnego klasowego - 1 pkt. 

7. Niestosowny wygląd 

1) makijaż, pomalowane paznokcie - 2 pkt. 
2) nieodpowiedni strój - 2 pkt 
3) brak związanych długich włosów - zgodnie z regulaminem pracowni przedmiotowych 

i wybranych zajęć lekcyjnych - 2 pkt. 
4) koloryzacja włosów - 5 pkt. 

8. Brak  odpowiedniego obuwia na zmianę - 2 pkt. 

9. Zaśmiecanie otoczenia 1 - 3 pkt. 

10. Niszczenie pomocy dydaktycznych, sprzętu i budynku szkolnego 5 - 10 pkt. 

11. Zakłócanie apeli, imprez, uroczystości szkolnych 2 - 5 pkt. 

12. Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczki szkolnej 5 - 10 pkt. 

13. Niestosowne zachowanie w miejscach publicznych, takich jak kino, teatr, muzeum itp. –              

5 - 10 pkt. 

14. Używanie podczas lekcji i przerw telefonów komórkowych - 3 każdorazowe pkt. 

15. Spożywanie posiłków podczas lekcji - 2pkt. 

16. Prowokowanie innych uczniów  do niewłaściwego zachowania – matactwo, intrygi, 

pomówienia 2 - 5 pkt. 

17. Niedotrzymanie zobowiązania dotyczącego, np. udziału w akademii, zawodach sportowych, 

przygotowania materiałów na zajęcia itp. - 3 pkt. 

18. Uczeń otrzymuje za 2 godziny nieusprawiedliwione - 1 pkt. 

19. Uczeń otrzymuje za 4 spóźnienia - 1 pkt. 

20. Kłamstwo - 3pkt. 

21. Fałszowanie dokumentu np. podrobienie podpisu rodziców/opiekunów na zwolnieniu z zajęć 

lekcyjnych - 5 pkt. 

22. Kradzież - 10 pkt. 

23. Wyłudzanie pieniędzy - 10 pkt. 

24. Stosowanie wobec innych przemocy psychicznej, nękanie - 10 pkt. 

25. Stosowanie przemocy fizycznej, bójka 5 - 10 pkt. 

26. Palenie papierosów - 10 pkt. 

27. Picie alkoholu - 10 pkt. 

28. Posiadanie, zażywanie, rozprowadzanie i nakłanianie do zażywania narkotyków, dopalaczy 

i innych środków odurzających - 10 pkt. 

§ 72 

Klasyfikacja śródroczna i roczna. 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu 

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, oraz śródrocznej oceny  zachowania. 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu danego roku szkolnego, 

w miesiącu styczniu. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, określonych 

w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

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

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów 

danej klasy oraz ocenianego ucznia. 
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5. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia. Ocena klasyfikacyjna roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma 

wpływu na promocję do  klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

7. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po uzyskaniu 

opinii pozostałych nauczycieli i uczniów danej klasy oraz po dokonanej samoocenie ucznia. 

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

8. Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej 

nauczyciele, prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy, są 

obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanych dla 

niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania, a o ocenie niedostatecznej bądź nieklasyfikowaniu na 28 dni przed 

rocznym  klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej i 14 dni przed śródrocznym 

klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 

9. Powiadomienie o rocznej klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej bądź nieklasyfikowaniu 

odbywa się w formie pisemnej. W pozostałych przypadkach powiadomienie o rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych polega na przekazaniu informacji słownej uczniom na zajęciach 

lekcyjnych. Rodziców/opiekunów prawnych uczniów informuje się w bezpośrednich 

rozmowach podczas dni otwartej szkoły, indywidualnych spotkań bądź przekazywania 

informacji za pośrednictwem dzieci. 

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

ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuację nauki w klasie programowo wyższej, szkoła 

powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

11. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz 

laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą 

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 celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

§73 

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania. 

1. O ocenę wyższą niż przewidywana z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych może 

się ubiegać uczeń, który spełnia następujące warunki: 

1) wszystkie nieobecności ucznia na zajęciach danego przedmiotu są usprawiedliwione, 
2) uczeń korzysta z pomocy zorganizowanej przez szkołę – systematycznie uczestniczy 

w dodatkowych zajęciach, takich jak: zajęcia wyrównawcze, koła przedmiotowe; 

w przypadku wychowania fizycznego – sekcje sportowe, 
3) korzystał z prawa do poprawy oceny sprawdzianów,  
4) uczeń prezentuje pozytywną postawę wobec obowiązków szkolnych: posiada 

i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, wykonuje polecenia nauczyciela,  
2. Uczeń może starać się o uzyskanie oceny rocznej tylko o jeden stopień wyższej niż 

przewidywana ocena wystawiona przez nauczyciela., 

3. Określa się następujący tryb uzyskania rocznej oceny wyższej niż przewidywana 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:  
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1) uczeń, który spełnia warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana, w ciągu 2 dni 

roboczych po otrzymaniu informacji powinien zgłosić się do nauczyciela danego 

przedmiotu z pisemną prośbą o ustalenie terminu sprawdzianu wiedzy i umiejętności, 
2) nauczyciel ustala termin sprawdzianu oraz określa treści programowe, o czym ustnie 

informuje ucznia,  
3) sprawdzian musi się odbyć na 2 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej,   
4) sprawdzian odbywa się w obecności nauczyciela danego przedmiotu,  
5) nauczyciel ma obowiązek ocenić sprawdzian ucznia przed zebraniem rady pedagogicznej,  
6) informacja o wyniku sprawdzianu zostaje wpisana do dziennika lekcyjnego, 
7) poprawa oceny przewidywanej ma formę pisemną, a z przedmiotów: wychowanie fizyczne, 

plastyka, muzyka, technika, informatyka formę zadań praktycznych,  
8) ocena roczna nie może być niższa od przewidywanej w przypadku, gdy uczeń uzyskał 

ze sprawdzianu ocenę niższą od przewidywanej przez nauczyciela. 
4. Uczeń może się ubiegać o podwyższenie rocznej oceny zachowania, jeżeli: 

1) spełnia co najmniej połowę kryteriów do uzyskania oceny wyższej, 
2) jego frekwencja w szkole wynosiła powyżej 70%. 
3) nie otrzymał nagany dyrektora, 
4) nie wszedł w konflikt z prawem, 
5) naprawił ewentualne wyrządzone szkody materialne. 

5. Określa się następujący tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej zachowania: 

1) uczeń zwraca się do wychowawcy klasy z prośbą o podwyższenie oceny nie później niż 

następnego dnia po otrzymaniu informacji od wychowawcy, 
2) uczeń w porozumieniu z wychowawcą zobowiązuje się do wykonania zadań 

umożliwiających poprawę oceny (np.: praca na rzecz klasy, szkoły), 
3) wychowawca ocenia wykonanie zadania i dokonuje ponownej oceny zachowania ucznia, 
4) uczeń jest informowany o ocenie nie później niż dzień przed klasyfikacyjnym zebraniem 

rady pedagogicznej, 
5) otrzymanie w okresie ubiegania się o podwyższenie oceny uwagi negatywnej uniemożliwia 

kontynuowanie postępowania. 

§ 74 

Egzamin klasyfikacyjny 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych przekraczającej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym 

planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na 

prośbę jego rodziców/opiekunów prawnych rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. Podanie o egzamin klasyfikacyjny powinno wpłynąć przed zebraniem 

klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

5. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki, 

6. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt. 4.2) nie obejmuje 

obowiązkowych zajęć  edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia 

artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie ustala 

się oceny zachowania.  
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8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, zaś z wychowania fizycznego, 

informatyki, zajęć komputerowych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych i zajęć technicznych 

ma formę ćwiczeń praktycznych. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu uzgadnia się 

z  uczniem i jego rodzicami/opiekunami  prawnymi. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 2.3 i 4.1) przeprowadza nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych w obecności innego nauczyciela uczącego takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 4.2) przeprowadza komisja powołana 

przez dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor Szkoły albo wicedyrektor jako 

przewodniczący komisji, nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych 

w planie nauczania klasy. 

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów 

rodzice/opiekunowie prawni ucznia. 

13. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności: imiona 

i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, 

wynik egzaminu oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia. 

14. Ustalona w wyniku egzaminu niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona 

tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.  

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania wpisuje się „nieklasyfikowany/a”. 

§ 75 

1. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, 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 7 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, bądź zajęć 

praktycznych w przypadku wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych, 

techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, plastyki i muzyki oraz ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
3. Sprawdzian, o którym mowa w pkt 2.1), przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od 

dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami/opiekunami prawnymi.  

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: dyrektor Szkoły. albo 

wicedyrektor jako przewodniczący komisji, nauczyciel, prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne, dwóch nauczycieli, z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący 

takie same zajęcia edukacyjne, 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: dyrektor Szkoły albo wicedyrektor 

jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy, nauczyciel, wskazany przez dyrektora 
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Szkoły., prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, przedstawiciel samorządu 

uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców. 
5. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, o którym mowa w pkt 4.1) może być zwolniony 

z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takich przypadkach dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole, następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora, 

w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

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

klasyfikacyjna zachowania nie mogą być niższe od oceny ustalonej wcześniej. 

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin, pytania 

egzaminacyjne, wyniki sprawdzianu oraz ocenę ustaloną przez komisję, a w przypadku rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz 

z uzasadnieniem. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Przepisy pkt. 1 –  8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia 

zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, 

ocena ustalona przez komisję, jest ostateczna. 

§ 76 

Egzamin poprawkowy 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch  obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać 

egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć 

komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Szkoły. do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

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

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. W skład komisji 

wchodzą: dyrektor Szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji, nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator, nauczyciel prowadzący takie same lub 

pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji. 

6. Nauczyciel egzaminator może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub 

w innych uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor powołuje na egzaminatora 

innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład 

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu, ocenę ustaloną przez 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez 

dyrektora Szkoły., nie później niż do końca września.  

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

§ 77 
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Promowanie 

1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. 

2. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na 

wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów prawnych rada 

pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy 

programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.  

3. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez 

ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy na podstawie opinii 

wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną  po zasięgnięciu 

opinii rodziców/opiekunów prawnych ucznia. 

4. 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. 

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

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

bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 

z wyróżnieniem. 

6.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej 

ocen wlicza się także roczne oceny z tych zajęć. 

7. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz 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. 

8. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 

najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

edukacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił odpowiednio do sprawdzianu po 

szkole podstawowej. 

§ 78 

Sprawdzian po zakończeniu szkoły podstawowej 

1. Egzamin 8–klasisty będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 na zakończenie 

ostatniej klasy szkoły podstawowej w nowym systemie.  

2. W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ten przeprowadzany będzie 

z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego 

i matematyki.   

3.  0d roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy także jeden 

z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.  

4. Wyniki uzyskane na egzaminie 8–klasisty ze wskazanych przedmiotów pozwolą określić 

poziom kompetencji uczniów kończących szkołę podstawową w kluczowych dziedzinach 

wiedzy, będących podstawą do podejmowania nauki na kolejnym etapie kształcenia.  

5. Uczeń będzie przystępował do egzaminu 8–klasisty z tego języka obcego nowożytnego, którego 

uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.   

6. Wyniki egzaminu 8–klasisty przedstawione zostaną w formie procentów i na skali centylowej, 

obejmując wyniki z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz – od roku 

szkolnego 2021/2022 – wynik z jednego wybranego przedmiotu spośród: historii, biologii, 

chemii, fizyki, geografii.   

7. Przystąpienie do egzaminu 8 – klasisty jest obowiązkowe. Wyniki uzyskane na tym egzaminie 

będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 
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ROZDZIAŁ X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 79 

Szkoła jest jednostką budżetową miasta Zamość. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej 

określają odrębne przepisy.  

§ 80 

Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.  

§ 81 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 82 

1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:   

1) dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej,  
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  
3) rady rodziców,  
4) organu prowadzącego szkołę,  
5) członków rady pedagogicznej.  

2. Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły.  

  

  

 


