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Podstawa prawna: 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze 

zm.);  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1327 ze 

zm.); 

4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela  (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze 

zm.). 

 

 

 Ilekroć w dalszych przepisach statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

 

1) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kluczach; 

2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły, o którym mowa w pkt 1; 

3) kuratorze – należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty;  

4) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w Szkole, o której 

mowa w pkt 1; 

5) oddziale – należy przez to rozumieć oddział Szkoły, o którym mowa w pkt 1; 

6) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego 

Kuratora Oświaty; 

7) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Klucze; 

8) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Klucze; 

9) podstawie programowej – należy przez to rozumieć podstawę programową kształcenia 

ogólnego; 

10) pracownikach – należy przez to rozumieć nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 

zatrudnionych w szkole, o której mowa w pkt 1; 

11) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły, o której 

mowa w pkt 1; 

12) radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły, o której mowa w 

pkt 1; 

13) radzie szkoły – należy przez to rozumieć Radę Szkoły, o której mowa w pkt 1, jeżeli 

zostanie powołana; 

14) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców ucznia szkoły, o której mowa w pkt 1, a 

także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad 

dzieckiem; 

15) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły, o której mowa w pkt 1; 

16) Wychowanku, uczniu- należy przez to rozumieć ucznia Szkoły, o której mowa w pkt 1; 

17) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 
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Dział I - Postanowienia ogólne 

 

Rozdział 1 - Nazwa i typ szkoły 

§ 1. 

 

Nazwa szkoły zawiera określenie: 

1) Typu szkoły: szkoła podstawowa; 

2) Siedziby: siedzibą szkoły jest budynek Szkoły Podstawowej w Kluczach,  

 położony przy ulicy Zawierciańskiej 30, 32- 310 Klucze. 

 

§ 2. 

 

1. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu: 

 „Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II w Kluczach". 

2. Na pieczęci używana jest nazwa:  

„Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach",  

3. Na stemplu:  

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, 32-310 Klucze, ul. Zawierciańska 30,  

tel./fax 32/642-85-19,  

NIP 637-19-25-592, 

Regon 001192763.  

§ 3. 

 

1. Imię szkoły jest związane z kierunkiem pracy wychowawczej oraz dydaktycznej tejże 

szkoły. 

2. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy. 

3. Uchylony; 

4. Uchylony. 

 

§ 4. 

 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Klucze, z siedzibą przy ul. Partyzantów 1,  

32-310 Klucze, a nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty, siedzibą 

przy ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków. 

2. Czas trwania nauki w klasach I – VIII wynosi 8 lat.  

3. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister 

Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

Rozdział 2 - Cele i zadania szkoły 

§ 5. 

 

1. Szkoła podstawowa realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz  

w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:  
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1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły. 

2) umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia. 

3) zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną przy współpracy z pedagogiem 

szkolnym i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Olkuszu. 

4) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych 

w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:  

a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów szkoły podstawowej, 

b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowania uczniów, 

c) realizowanie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego szkoły podstawowej, 

d) wspomaganie wychowawczej roli rodziny; 

5) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:  

a) zorganizowanie zajęć świetlicowych, 

b) umożliwienie spożywania posiłków, 

c) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i dydaktyczno – wyrównawczych, 

d) prowadzenie zajęć rekreacyjno- sportowych. 

1a. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1, uwzględniając treści zawarte  

w Programie wychowawczo-profilaktycznym Szkoły dostosowanym do potrzeb 

rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności: 

1) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

i specjalnych form pracy dydaktycznej; 

2) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania 

zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć 

rewalidacyjnych; 

3) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania 

indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym 

czasie; 

4) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;  

5) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w 

szkole  

6) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

7) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania 

oraz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności; 

8) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1. pkt 5., prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej 

przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Olkuszu oraz w miarę posiadanych 

środków finansowych. 

2a. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:  

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania  
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i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, 

przyjaciele);  

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej  

i etnicznej;  

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych 

osób;  

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;  

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania;  

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;  

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;  

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, 

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;  

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji;  

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie  

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;  

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;  

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy;  

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.  

3. Szkoła podstawowa może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie  

z odrębnymi przepisami.  

4. Dla uczniów uzdolnionych szkoła prowadzi koła zainteresowań i koła przedmiotowe. 

5. Na podstawie decyzji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej szkoła prowadzi dla 

uczniów nauczanie indywidualne. 

6. Szkoła stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszom, stowarzyszeniom i innym 

organizacjom, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie  

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej 

szkoły. 

7. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga 

uzyskania zgody Dyrektora Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz 

po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

 

§ 5a. 

 

1. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w Ustawie Prawo 

oświatowe i jako szkoła publiczna: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;  

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4)  realizuje: programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego; 

5) realizuje ramowy plan nauczania. 
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2. Sposób wykonywania zadań Szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju 

ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia obejmuje zakres: 

1) umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego 

dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy  

i Świata; 

2) organizację zajęć wyrównawczych, rewalidacyjnych oraz nauczanie indywidualne; 

3) organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły 

poprzez zapewnienie: 

a) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

b) sprzętu specjalistycznego i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów; 

c) zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów,  

w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne; 

d) integracji dzieci i uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi i uczniami 

pełnosprawnymi; 

e) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

4) zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania  

i opieki. Realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom 

administracji i obsługi; 

5) umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację pracy podczas 

zajęć, udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych oraz 

kołach zainteresowań; 

6) umożliwiania pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek  

i czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych,  

a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych 

prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych; 

7) dbania o bezpieczeństwo uczniów oraz ich zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami 

BHP. 

3. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające 

uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 

rozwoju, w szczególności instaluje i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające.  

 

§ 5b. 

 

1. Szkolna służba zdrowia odpowiada za zdrowie i rozwój fizyczny uczniów, dba o stan 

higieniczno-sanitarny szkoły oraz uczestniczy w szerzeniu oświaty zdrowotnej, 

współdziałających w realizacji swoich obowiązków z Dyrektorem Szkoły, nauczycielami  

i rodzicami oraz terenowymi jednostkami służby zdrowia 

2. Do zadań pielęgniarki szkolnej należy: 

1) Wykonywanie testów przesiewowych (pomiary wzrostu i ciężaru ciała, bada wzrok, 

słuch, postawę ciała). 
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2) Pomaganie uczniom, którzy mają problemy zdrowotne: 

a) w radzeniu sobie z chorobą lub niepełnosprawnością, 

b) w utrzymaniu kondycji fizycznej i samopoczucia, 

3) Udzielanie porad dotyczących stylu życia, samoobserwacji i samoopieki; 

4) Udzielanie pomocy w nagłych wypadkach; 

5) Współpraca z Dyrektorem Szkoły i nauczycielami w sprawach dotyczących 

bezpieczeństwa uczniów, żywienia, warunków higienicznych w szkole oraz edukacji 

zdrowotnej; 

6) Prowadzenie profilaktyki próchnicy. 

3. Obecność pielęgniarki lub higienistki szkolnej zależy od liczby uczniów i planu lekcji. 

4. Celem profilaktycznej opieki zdrowotnej jest: 

1) wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym; 

2) współdziałanie na rzecz ochrony i doskonalenia zdrowia uczniów. Istotą tej opieki są 

medyczne działania zapobiegające w stosunku do uczniów, rodziców i środowiska szkolnego. 

2. Zadaniami pielęgniarki szkolnej są: 

1) przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatności, intymności i poszanowania 

godności osobistej oraz zachowania tajemnicy zawodowej zgodnie z prawami pacjenta; 

2) przeprowadzenie testów przesiewowych u uczniów i kierowanie postępowaniem 

przesiewowym u uczniów z dodatnim wynikiem testu; 

3) przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich oraz analiza i wykorzystanie ich 

wyników; 

4) prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej profilaktyki próchnicy zębów; 

5) przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu  

w szkole oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego; 

6) poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi; 

7) prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i rodziców oraz uczestnictwo w szkolnych 

programach profilaktyki i promocji zdrowia; 

8) współpraca z dyrekcją i pracownikami szkoły oraz powiatową stacją sanitarno-

 epidemiologiczną w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki i pracy sprzyjającego 

zdrowiu uczniów i pracowników; 

9) udzielanie uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w urazach i nagłych 

zachorowaniach. 

5. Szkoła współpracuje z pielęgniarką szkolną, służbą zdrowia w celu: 

1) zapewnienia uczniom możliwości szybkiego kontaktu z lekarzem lub szpitalem w razie 

stwierdzenia choroby w trakcie zajęć; 

2) umożliwienia uczniom przeprowadzenia corocznych badań lekarskich; 

3) prowadzenie bieżących przeglądów higieny uczniów. 

 

Rozdział 3 - Organizacja wolontariatu szkolnego 

§ 6. 
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1. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-

wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i 

metodycznym Dyrektora Szkoły. 

2. Cele i sposoby działania: 

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, 

dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym; 

2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby 

innych; 

3) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska 

naturalnego; 

4) wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie 

ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy; 

5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

6) promocja idei wolontariatu w szkole. 

3. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora Szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć 

edukacyjnych może sprawować wolontariusz. 

4. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na 

zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora Szkoły. 

5. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania 

odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania 

takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów. 

 

Rozdział 4 - Bezpieczeństwo uczniów 

§ 7. 

 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów, ochronę danych osobowych ich dotyczących, 

poszanowanie ich dóbr osobistych, a także ochrania ich zdrowie.  

2. Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole. 

3. Obiekty szkolne są stale kontrolowane, remontowane i modernizowane.  

4. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw zgodnie z przyjętym w danym roku szkolnym 

harmonogramem.  

4a. Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele, 

organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady 

odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci. 

5. Szkoła zapewnia:  

1) nadzór pedagogiczny na wszystkich odbywających się w Szkole zajęciach;  

2) minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy 

uczniów ujętej w planie organizacji Szkoły;  

3) rozpoznawanie problemów;  

4) samodoskonalenie pracowników Szkoły w zakresie ochrony uczniów przed przejawami 

patologii społecznych, uzależnień i przemocy;  

5) przy organizacji imprez i wycieczek poza terenem Szkoły liczbę opiekunów oraz sposób 

zorganizowania opieki ustala się indywidualnie, uwzględniając wiek, stopień rozwoju 
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psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność uczniów powierzonych 

opiece oraz specyfikę imprez i wycieczek, a także warunki, w jakich będą się one odbywać;  

6) zapoznanie pracowników (szkolenia wstępne i okresowe) oraz uczniów z zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ruchu drogowego;  

7) dostosowanie wyposażenia pomieszczeń do zasad ergonomii;  

8) zapewnienie możliwości pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I-VIII; 

9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej;  

10) utrzymywanie stołówki, kuchni, zaplecza kuchennego i urządzeń sanitarnych w stałej 

czystości i pełnej sprawności. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków 

przygotowywanych przez pracowników kuchni dla uczniów i pracowników szkoły;  

11) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia z zachowaniem 

zasady ich różnorodności oraz niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcji z tego samego 

przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.  

6. Szkoła podejmuje działania zabezpieczające uczniów korzystających z Internetu przed 

dostępem do treści niepożądanych poprzez: 

1) instalowanie i aktualizowanie odpowiednich programów chroniących; 

2) kształtowanie postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach  

z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym; 

3) kształtowanie postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia 

innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych. 

7. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w budynku i na terenie szkoły.  

8. W szkole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą co roku 

przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników w terminie nie dłuższym niż 3 

miesiące od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.  

9. Wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami ewakuacji 

obowiązującymi w szkole. 

10. Dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli koordynatora do spraw bezpieczeństwa  

i ewakuacji. 

11. Szkoła przestrzega przepisy bezpieczeństwa i higieny wynikających z odrębnych 

przepisów obowiązujących w placówkach oświatowych, ich przestrzeganie podlega kontroli 

wewnętrznej i zewnętrznej.  

12. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca 

prowadzenia zajęć, w przypadku zagrożenia opuszcza wraz z uczniami to miejsce  

i powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz odpowiednie służby.  

13. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć zanim zagrożenie nie zostanie 

usunięte. Do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte 

przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty lub narzędzia itp.  

14. W sali gimnastycznej, na placu zabaw i boisku szkolnym (terenie rekreacyjnym) oraz  

w innych miejscach, w których prowadzone są zajęcia ruchowe, nauczyciel kontroluje 

sprawność sprzętu przed rozpoczęciem zajęć, dba o prawidłową organizację pracy, dobiera 

odpowiednie metody, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych  

i zdrowotnych uczniów. Podczas ćwiczeń na przyrządach uczniowie są asekurowani przez 
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nauczyciela. Pod nieobecność nauczyciela, uczniowie nie mogą przebywać w sali 

gimnastycznej, ani nie wolno wydawać uczniom sprzętu sportowego.  

15. Nauczyciel zapoznaje uczniów z obowiązującym regulaminem korzystania z sali 

gimnastycznej, sprzętu sportowego i terenu rekreacyjnego na pierwszych zajęciach roku 

szkolnego.  

16. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego zobowiązani są do zapoznania 

się z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców.  

17.  Wyjazdy na zawody sportowe, każdorazowo wymagają uzyskania pisemnej zgody 

rodziców wraz z oświadczeniem, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku 

fizycznego. Zgody rodziców przechowywane są do zakończenia roku szkolnego  

w dokumentacji nauczyciela organizującego zawody.  

18. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów przed 

przystąpieniem do zajęć i oznaczenia obecności lub nieobecności ucznia w dzienniku.  

W przypadku stwierdzenia samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia, nauczyciel 

zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym wychowawcę oddziału lub pedagoga oraz 

rodziców.  

19. Uczeń pozostaje pod opieką nauczycieli w czasie 15 minut przed rozpoczęciem 

obowiązkowych dla niego zajęć edukacyjnych danego dnia, do ich zakończenia z wyjątkiem: 

1) uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej, którzy od chwili zgłoszenia się do świetlicy 

do momentu jej opuszczenia, znajdują się pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej; każdy 

uczeń, który przyszedł do szkoły wcześniej niż przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych, ma 

obowiązek zgłoszenia się do świetlicy;  

2) uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, którzy 

pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia od godziny ich rozpoczęcia do chwili 

ich zakończenia. 4.  

20. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy znaleźli się na jej terenie  

z przyczyn niemających uzasadnienia w organizacji nauczania, wychowania i opieki 

realizowanej w danym dniu.  

21.  Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą:  

1) nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne;  

2) za uczniów przebywających na przerwach poza salami lekcyjnymi nauczyciele pełniący 

dyżury podczas przerw do ostatniej lekcji danego dnia;  

3) za uczniów przebywających w bibliotece – nauczyciel bibliotekarz, za uczniów 

przebywających w świetlicy – nauczyciel świetlicy szkolnej.  

22. Na przerwach sale lekcyjne są zamknięte, a uczniowie oczekują na lekcje na korytarzu 

przy sali, w której będą mieli zajęcia.  

23.  Jeżeli z ważnych, uzasadnionych przyczyn konieczne jest zwolnienie ucznia z zajęć 

przed ich zakończeniem w danym dniu, wychowawca, a pod jego nieobecność pedagog 

szkolny lub dyrektor szkoły (wicedyrektor szkoły) może:  

1) na pisemną prośbę rodziców zamieszczoną w dzienniku elektronicznym lub dostarczoną 

przez ucznia zwolnić ucznia z zajęć na warunkach określonych przez rodzica, z tym, że od tej 

chwili odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą rodzice;  

2)  zwolnić z zajęć ucznia, który uskarża się na złe samopoczucie, zachorował lub uległ 

urazowi, na wniosek pielęgniarki szkolnej. W tym wypadku:  
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a) niezwłocznie zawiadamia się rodziców o dolegliwościach dziecka i postępuje zgodnie  

z poczynionymi ustaleniami;  

b) ucznia musi odebrać ze szkoły rodzic lub inna osoba dorosła przez rodzica upoważniona. 

Niedopuszczalne jest, aby chore dziecko opuściło budynek szkoły bez opieki osoby dorosłej.  

24.  W chwili opuszczenia szatni i wyjścia przez uczniów z budynku szkoły do domu, 

odpowiedzialność szkoły za ich bezpieczeństwo kończy się.  

25.  Po zakończeniu zajęć obowiązkowych, uczeń który oczekuje na zajęcia dodatkowe, ma 

obowiązek zgłosić się pod opiekę nauczyciela świetlicy.  

26. Każdy uczeń na terenie szkoły jest objęty dozorem osób dorosłych, nauczycieli  

i pracowników niepedagogicznych i jest zobowiązany podporządkować się ich poleceniom.  

27.  Na terenie boiska szkolnego obowiązuje regulamin korzystania z boiska. Uczniowie 

zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać zasad regulaminu korzystania z boiska oraz 

przebywać na boisku wyłącznie pod nadzorem nauczycieli, trenerów, rodziców. Poza 

zajęciami wynikającymi z planu lekcji, uczniowie mogą przebywać na boisku szkolnym tylko 

pod opieką dorosłych. 

28. Podczas pobytu uczniów na wycieczkach, zielonych szkołach, w czasie pobytu na 

pływalni, zawodach sportowych i innych, szkoła zapewnienia im bezpieczeństwo, które 

uregulowane jest wewnętrznymi zarządzeniami dyrektora szkoły.  

29. Każda impreza w szkole odbywa się za zgodą dyrektora szkoły i musi być zgłoszona.  

30.  Za bezpieczeństwo uczniów w czasie imprezy organizowanej w szkole lub poza nią 

odpowiada nauczyciel – organizator oraz nauczyciele, którym dyrektor powierzył opiekę nad 

uczniami.  

31.  W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel ma obowiązek: udzielenia 

pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego, powiadomienia dyrektora szkoły lub 

wicedyrektora i rodziców ucznia o zaistniałym zdarzeniu. Postępowanie w razie wypadku 

regulują odrębne przepisy.  

32.  W szkole prowadzone są zajęcia edukacyjne wspierające ucznia w radzeniu sobie  

w sytuacjach: przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami oraz innych utrudniających 

funkcjonowanie w społeczeństwie i grupie rówieśniczej.  

33.  Pracownicy szkoły mają obowiązek kontrolowania osób wchodzących na teren jednostki 

dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.  

34.  Uczeń nie może bez pozwolenia nauczyciela opuścić sali lekcyjnej, ani samodzielnie 

opuścić budynku szkoły w czasie trwania jego planowanych zajęć.  

35. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły lub wicedyrektora w przypadku 

stwierdzenia, iż uczeń przebywający na terenie szkoły znajduje się pod wpływem alkoholu 

lub środków odurzających. Dyrektor lub wicedyrektor w trybie natychmiastowym zgłasza ten 

fakt policji oraz zawiadamia rodziców ucznia.  

36. Uczniowie pozostawiający rowery przy budynku szkoły zobowiązani są do 

zabezpieczenia ich przed kradzieżą tak, jak w każdym innym publicznym miejscu.  

37. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradziony lub zniszczony sprzęt. 

Fakt kradzieży dyrektor szkoły lub wicedyrektor zgłasza na policję.  

38.  Uczniowie, którzy mają pisemną zgodę rodziców na samodzielny powrót do domu po 

zakończeniu zajęć, obowiązkowo, niezwłocznie opuszczają teren szkoły.  
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39. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia swojego 

dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. Szkoła może pomóc w zawieraniu umowy 

z ubezpieczycielem, przedstawiając radzie rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. 

Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.  

40. W szkole prowadzony jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia uczniom, 

pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły 

bezpieczeństwa oraz w celu zabezpieczenia budynku szkoły przed zagrożeniami. Rejestr i 

podgląd kamer znajduje się na portierni szkolnej. 

40a. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczenia, w których udzielana jest pomoc psychologiczno-

pedagogiczna, pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku i rekreacji pracowników, 

pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej i przebieralni. 

40b. Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywanej pracy.  

40c. Celem zastosowania monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa osób 

przebywających na terenie szkoły oraz ochrony mienia.  

40d. Dane osobowe uzyskane w wyniku monitoringu wizyjnego zostały zabezpieczone przed 

ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym. 

40e. Zebrany obraz utrwalony na rejestratorze, zawierający dane osobowe uczniów, 

pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Szkoła 

przechowuje przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania, po tym czasie zostaje 

nadpisany. 

40f. W przypadku, w którym nagrania z obrazu stanowią dowód w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie prawa oraz kiedy Szkoła powzięła wiadomość, iż nagrania mogą 

stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania nagrań z obrazu zostaje 

wydłużony do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

41. W szkole jest obowiązek rejestrowania wyjść grupowych uczniów, które nie są 

wycieczkami (wyjazdy na zawody sportowe, wyjścia do Domu Kultury, wyjścia na spacery). 

42. Rejestr wyjść grupowych prowadzi dyrektor lub upoważniona przez niego osoba. 

43. Rejestr zawiera informacje określone odrębnymi przepisami, w szczególności podpisy 

opiekunów każdego wyjścia i podpis dyrektora. 

44. Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i 

higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły w tym bezpiecznych i 

higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy. 

45. Przy każdym wejściu do budynku szkoły zamieszono: 

1) informację o obowiązku dezynfekcji rąk; 

2) instrukcję o sposobie użycia środka dezynfekującego; 

3) dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, umożliwiający wszystkim wchodzącym do szkoły 

skorzystania z niego (zobowiązuje się pracowników sprzątających o zgłaszanie niskiego 

poziomu płynu oraz bieżące uzupełnienie dozowników); 

4) numery telefonów do organu prowadzącego, powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych, z którymi należy się 

skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych u osoby znajdującej się na terenie jednostki. 
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46. W celu ograniczenia bezpodstawnego przebywania w szkole osób niebędących uczniami 

lub pracownikami jednostki, osoby z zewnątrz wpuszczane są do szkoły wyłącznie, gdy mają 

ku temu uzasadniony powód i przedstawią cel wejście pracownikowi obsługi. 

 

Dział II - Organy szkoły 

Rozdział 1 - Zagadnienia podstawowe 

§ 8. 

 

1. Organami szkoły są:  

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Każdy z wymienionych organów w § 8 ust. 1 działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe. 

Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te 

organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły. 

 

Rozdział 2 - Dyrektor Szkoły 

§ 9. 

 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej: 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą szkoły; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców w ramach 

którego: 

a) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, 

przebieg procesów kształcenia i wychowania w szkole, efektów działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, 

b) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: 

- diagnozę pracy szkoły, 

- planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia 

zawodowego, 

- prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad, 

c) monitoruje pracę szkoły; 

2a) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

3) przewodniczy Radzie Pedagogicznej; 

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne 

zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący; 

5) powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej;  

6) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

7) przyznaje nagrody i stosuje środki dyscyplinujące pracowników szkoły; 
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2) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność 

za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i 

gospodarczą obsługę szkoły; 

3) opracowuje arkusz organizacyjny; 

4) dba o powierzone mienie; 

5) wydaje polecenia służbowe; 

6) dokonuje oceny pracy nauczycieli; 

7) realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela”; 

8) kontroluje spełnienie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie 

zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego, pozaszkolnego i przeprowadzenie egzaminu 

klasyfikacyjnego; 

9) reprezentuje szkołę na zewnątrz; 

10) współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim; 

11) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami; 

12) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec 

uczniów; 

13) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 

określonych odrębnymi przepisami; 

14) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami; szczegółowy 

przydział czynności dyrektora określa odrębnie Wójt Gminy Klucze; 

15) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę; 

16) współpracuje z instytucjami, organizacjami w tym związkami zawodowymi  

i stowarzyszeniami; 

17) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem; 

18) w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu; 

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

specjalnego ucznia;  

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

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami w przypadku 

wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu o procedury 

organizacyjne postępowania; 

21) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.  

O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

22) organizuje powstanie Rady Szkoły z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady 

Rodziców; 

23) organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego szkołę i po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców; 

24) wydaje zarządzenia i komunikaty; 

25) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;  

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

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 
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wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły; 

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

specjalnego ucznia; 

28) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające zgodność 

przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych; 

29) w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki Dyrektor odpowiada za organizację 

realizacji zadań szkoły, w tym organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli  

i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:  

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły;  

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły lub 

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników szkoły. 

3. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za: 

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły; 

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły, podjętymi  

w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę; 

3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów  

i wychowanków; 

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; 

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji 

zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; 

6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę. 

4. Dyrektor w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest 

obowiązany powiadomić: 

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń; 

2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji. 

5. Dyrektor, jako Administrator Danych Osobowych w procesach przetwarzania danych 

uwzględnia charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia prawa lub 

wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia. 

6. Dyrektor powołuje Inspektora Danych Osobowych, który bezpośrednio podlega 

Administratorowi Danych Osobowych. 

7. Dyrektor zatwierdza i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby 

przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także 

było poddawane systematycznym przeglądom i aktualizacji. 

8. Dyrektor ustala zasady przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą,  

w szczególności danych osobowych osób korzystających z pomocy poradni, rodziców oraz 

pracowników i współpracowników Szkoły. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=2#P2A6
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9. Dyrektor sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych 

poprzez Inspektora Ochrony Danych Osobowych stosującego obowiązujące w tym zakresie 

przepisy; 

10. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

11. Dyrektor szkoły w celu zapewnienia warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad 

uczniami współpracuje z:  

1) podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami; 

2) rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu 

o procedury organizacyjne postępowania. 

12. Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia 

wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub 

niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów. 

13. W trakcie prowadzenia kształcenia na odległość Dyrektor Szkoły ustala z nauczycielami 

tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: 

1) równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu; 

2) zróżnicowanie tych zajęć; 

3) możliwości psychofizyczne ucznia; 

4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia; 

5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

 

§ 9a. 

 

Rozdział 3 - Rada Pedagogiczna 

§ 10. 

 

1. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej: 

1) zatwierdza plany pracy szkoły; 

2) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmuje uchwały w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych po 

zaakceptowaniu ich projektów przez radę rodziców; 

4) występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji 

dyrektora lub wicedyrektora; 

5) deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora; 

6) opiniuje tygodniowy podział godzin; 

7) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora; 

8) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału stałych prac i zajęć; 

9) wykonuje kompetencje przewidziane dla Rady Szkoły ; 

10) współpracuje z instytucjami, organizacjami w tym związkami zawodowymi  

i stowarzyszeniami; 

11) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

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

12) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;  

13) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów;  
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14) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 

15) przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian. 

2. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Kluczach jest kolegialnym organem szkoły  

w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

3. W skład rady wchodzą: Dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.  

4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są 

protokołowane.  

5.  Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ 

członków rady, nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich 

rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

6.  Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego. 

7. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym 

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

8. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  

w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu 

rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.  

8a. W uzasadnionych przypadkach zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowanie 

zdalnie, z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej. 

8b. W takim przypadku głosowanie członków Rady Pedagogicznej może odbywać się w 

formie: 

1) wiadomości e-mail przesłanej przez nauczyciela z wykorzystaniem skrzynki elektronicznej 

służbowej wskazanej przez nauczyciela;  

2) głosowania przez podniesie ręki w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej organizowanych 

w formie videokonferencji. 

8c.  Nie przeprowadza się głosowań tajnych podczas posiedzeń zdalnych zorganizowanych za 

pomocą przyjętych środków komunikacji elektronicznej. 

9. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

z inicjatywy dyrektora szkoły, rady szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 

członków rady pedagogicznej.  

10. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.  

11. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

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

12. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 2   

o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły. W przypadku gdy 

dyrektor szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów 

rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę. 
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13. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich 

szkoły, podpisuje odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ 

prowadzący szkołę. 

 

Rozdział 4 - Rada Rodziców 

§ 11. 

 

1. Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców, której głównym celem jest 

działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły. 

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

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału z zachowaniem 

zasady, że jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

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

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny  

z postanowieniami niniejszego statutu i winien zawierać w szczególności: 

1)  wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2)  szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz rady rodziców 

szkoły.  

5. Kompetencje Rady Rodziców określają odrębne przepisy. Rada Rodziców w 

szczególności: 

1) może występować do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, organu prowadzącego lub 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich 

spraw szkoły; 

2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program wychowawczo – profilaktyczny; 

3) opiniuje projekt planu finansowego opracowany przez dyrektora szkoły; 

4) wyraża opinię w sprawie nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego 

przed dokonaniem przez dyrektora oceny dorobku zawodowego za okres stażu; 

5) opiniuje wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

o których mowa w odrębnych przepisach; 

6) opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację; 

7) w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala wzór jednolitego stroju szkolnego; 

8) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły; 

9) opiniuje ustalone przez dyrektora podręczniki i materiały edukacyjne w przypadku braku 

zgody między nauczycielami przedmiotu; 

10) opiniuje dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych; 

11) opiniuje formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego; 

12) może wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem 

nauczyciela stażysty; 

13) może delegować dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 

na stanowisko dyrektora szkoły; 

14) może delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez 

organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 
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6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady gromadzenia i 

wydatkowania środków określa regulamin, o którym mowa w ust. 4. 

6a. Ww. fundusze mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady 

rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania 

funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie 

udzielone przez Radę Rodziców. 

7. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności: 

1) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły; 

2) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły; 

3) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły; 

4) udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły; 

5) współprace ze środowiskiem lokalnym; 

6) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym 

działającym w szkole; 

7) organizowane działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej  

w rodzinie i środowisku lokalnym; 

8) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla 

szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną w i w związku z tym ustalenie 

zasad użytkowania pozyskanych środków; 

9) tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkoły; 

10) współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady na 

szczeblu oddziału klasowego oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz 

oddziału klasy i szkoły. 

8. W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka szkolna w celu omówienia 

zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w 

tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów. 

 

Rozdział 5 - Samorząd Uczniowski 

§ 12. 

 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym. Organy 

samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z niniejszym statutem. 

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 

2) prawo do jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu;  
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3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań;  

4) prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, prowadzenia tablicy ogłoszeń;  

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, proekologicznej 

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  

w porozumieniu z dyrektorem szkoły;  

6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

6. Na wniosek Dyrektora Szkoły, Samorząd może wydawać opinie o pracy nauczyciela,  

w trakcie dokonywania oceny tej pracy przez dyrektora. 

7. Samorząd może posiadać własne fundusze, których dysponentami są: rada samorządu  

i rady klasowe w porozumieniu z opiekunem samorządu. 

8. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

9. Samorząd może ze swojego składu wyłonić szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest 

koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez 

zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych, do zadań której należy w 

szczególności: 

1) propagowanie wolontariatu i popularyzacja bezinteresownych postaw woluntarystycznych; 

2) gromadzenie informacji o potrzebach najbliższego otoczenia; 

3) współdziałanie z opiekunem samorządu oraz innymi nauczycielami w procesie 

planowania, prowadzenia i oceniania podejmowanych działań; 

10.  Dyrektor szkoły i nauczyciele, w szczególności wychowawcy oddziałów klas 

umożliwiają uczniom udział w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu uczniów w życiu społecznym. 

11. Udział uczniów w działalności charytatywnej wymaga zgody rodziców ucznia i opieki 

nauczyciela.  

  

Dział III - Organizacja pracy szkoły 

Rozdział 1 - Zagadnienia podstawowe 

§ 13. 

 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. 

3. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. 

4. Jeżeli dzień poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem wolnym od 

pracy zajęcia dydaktyczno- wychowawcze kończą się w środę, poprzedzającą ten dzień. 

5. Zajęcia edukacyjne realizowane są przez pięć dni w tygodniu, w dni robocze, od 

poniedziałku do piątku, w godzinach określonych w arkuszu organizacji Szkoły.  

6. Rok szkolny składa się z dwóch półroczy. Pierwszy okres/półrocze kończy się w trzeci 

piątek stycznia z wyjątkiem przypadających na ten dzień terminem ferii zimowych. Wówczas 
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pierwszy okres/półrocze kończy się w ostatni piątek przed feriami. Drugi okres/półrocze 

rozpoczyna się od następnego roboczego dnia tygodnia. 

7. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

8. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 

tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie 

programowej. 

9. Program wychowawczo profilaktyczny obejmuje: 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz; 

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli  

i rodziców. 

10. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej 

diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, 

w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem 

zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz 

nowych substancji psychoaktywnych. 

11. Diagnozę, o której mowa w ust. 10, przeprowadza dyrektor szkoły albo upoważniony 

przez niego pracownik szkoły. 

12. Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.  

13. Program wychowawczo-profilaktyczny opiniowany jest przez Samorząd Uczniowski. 

14. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie 

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu Wychowawczo-

Profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym 

nadzór pedagogiczny.  

15. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu 

przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

16. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia: 

1) równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; 

3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego  

w ciągu dnia. 

17. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego: 

1) ustala długość przerw międzylekcyjnych; 

2) organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły. 

 

§ 14. 

 

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

arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły. Arkusz organizacyjny 

szkoły zatwierdza organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, po 

zaopiniowaniu przez związki zawodowe działające na terenie szkoły. 
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2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor Szkoły  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 15. 

 

1. W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w arkuszu 

organizacji. 

2. Zmiany wymagają zgody organu prowadzącego. 

 

§ 16. 

 

1. Arkusz organizacji opracowuje Dyrektor Szkoły w terminie do 21 kwietnia. 

2. Organ prowadzący zatwierdza do 29 maja każdego roku. 

3. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się informacje zgodnie z Rozporządzeniem 

MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i 

publicznych przedszkoli. 

 

§ 17. 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.  

2. Liczba uczniów w oddziale w klasach I-III liczy do 25 osób, w klasach IV-VIII nie 

powinna być większa niż 30.  

3. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym  

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

4. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla szkoły, o ile 

nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie. 

5. Jeżeli do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, w okresie od rozpoczęcia do 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zostanie przyjęty z urzędu uczeń 

zamieszkały w obwodzie tej szkoły, dyrektor może: 

1) zwiększyć liczbę uczniów w danym oddziale powyżej liczby 25, nie więcej jednak niż o 2, 

albo; 

2) podzielić dany oddział za zgodą organu prowadzącego oraz po poinformowaniu rady 

oddziałowej, o której mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo oświatowe. 

6.  Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 3, liczba uczniów w oddziale zwiększy się 

więcej niż o 2, dyrektor szkoły podstawowej, po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli 

dany oddział. 

7. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 6 pkt 1, może funkcjonować 

ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

 

§ 17a. 

 

https://sip.lex.pl/#/document/18558680?unitId=art(83)ust(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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1. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas 

oznaczony, jeżeli: 

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach 

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

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

żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne; 

3) temperatura w pomieszczeniach lekcyjnych nie przekracza 18°C; 

4) występuje przekroczenie w powietrzu dopuszczalnych poziomów substancji szkodliwych.  

2. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, 

jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie 

uczniów. 

3. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 2, mogą być wydane także ustnie, 

telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków 

łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie 

protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. 

4. Zawieszenie zajęć, o którym mowa w ust. 2, może dotyczyć w szczególności grupy, grupy 

wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w 

zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. 

5. W związku z zawieszeniem zajęć Dyrektor Szkoły wdraża jeden z wariantów kształcenia: 

1) WARIANT MIESZANY- HYBRYDOWY - organizowanie jednocześnie zajęć w formie 

tradycyjnej na terenie jednostki oraz w formie kształcenia na odległość; 

2) WARIANT ZDALNY - organizowanie zajęć w formie kształcenia na odległość, zgodnie z 

zarządzeniem Dyrektora o zawieszeniu funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia na 

odległość. 

6. Organizując kształcenia na odległość szkoła uwzględnia:  

1) zasady bezpiecznego i ergonomicznego korzystania przez uczniów z urządzeń 

umożliwiających komunikację elektroniczną; 

2) sytuację rodzinną uczniów; 

3) naturalne potrzeby dziecka,  

4) dyspozycyjność rodziców. 

5) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia; 

6) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; 

7) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w 

ciągu dnia; 

8) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia; 

9) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

7. Dyrektor może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo zmodyfikować 

tygodniowy rozkład zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub 

innego sposobu realizacji tych zajęć. O modyfikacji tygodniowego rozkładu zajęć dyrektor 

niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

8. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 
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minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor jednostki systemu oświaty może dopuścić 

prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut. 

 

§ 18. 

 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalonych przez Dyrektora Szkoły na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy.  

 

§ 19. 

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone  

w systemie klasowo- lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Pierwsza lekcja rozpoczyna się o godz. 8.00, natomiast 

dyżury nauczycieli są pełnione od 7.45.  

2a. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych od godz. 

7.00 w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć 

edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć opracowanym przez dyrektora 

szkoły. 

3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny 

lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa), zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 

ustalony na podstawie ramowego planu nauczania. 

4. Przypadki, o których mowa w ust. 3, określi Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną oraz Radą Rodziców. 

 

§ 19a. 

Edukacja domowa 

 

1. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie 

przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. Zezwolenie, może być wydane przez 

rozpoczęciem roku szkolnego, albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie 

zezwolenia dołączono: 

1) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację 

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym; 

2) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko 

spełniające obowiązek szkolny do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. 

2. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkolą otrzymuje świadectwo ukończenia 

poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych.  

3. Egzamin przeprowadzany jest przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły, który 

zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. 

4. Uczniowi nie ustala się oceny zachowania.  

5. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą ma prawo uczestniczyć w 

nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych w szkole.  
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6. Cofnięcie zezwolenia następuje:  

1) na wniosek rodziców; 

2) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych; 

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.  

7. Zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą wydaje dyrektor w formie 

decyzji administracyjnej. 

 

§ 20. 

 

1. Lekcje i przerwy rozpoczynają się według ustalonych godzin czasu pracy, które 

obowiązują uczniów oraz nauczycieli: 

1) Czas rozpoczęcia i zakończenia lekcji:  

a) 8.00 – 8.45, 

b) 8.50 – 9.35, 

c) 9.45 – 10.30, 

d) 10.40 – 11.25, 

e) 11.40 – 12.25, 

f) 12.40 – 13.25, 

g) 13.40 – 14.25, 

h) 14.30 – 15.15. 

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia przerw: 

1) 8.45 – 8.50, 

2) 9.35 – 9.45, 

3) 10.30 – 10.40, 

4) 11.25 – 11.40, 

5) 12.25 – 12.40, 

6) 13.25 – 13.40, 

7) 14.25 – 14.30, 

8) 15.15 – 15.20. 

3. Przerwa obiadowa dla uczniów klas I-III jest w godzinach: 11.25- 11.40. 

4. Przerwa obiadowa dla uczniów klas IV-VI jest w godzinach: 12.25-12.40. 

5. Przerwa obiadowa dla uczniów klas VII-VII jest w godzinach 13:25-13:40. 

 

§ 21. 

 

1. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach obowiązuje dziennik elektroniczny. 

2. Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga: 

1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny; 

2) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób 

nieuprawnionych; 

3) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, 

uszkodzeniem lub utratą; 

4) rejestrowania historii zmian i ich autorów; 
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5) umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego, w zakresie 

dotyczącym ich dzieci. 

3. System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych umożliwia 

eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w formie papierowej dzienników: 

1) w przypadku prowadzenia dzienników wyłącznie w formie elektronicznej, wpisanie przez 

nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć, jest równoznaczne z potwierdzeniem 

przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć; 

2) w terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego, dane stanowiące dziennik 

elektroniczny zapisuje się na informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio na 

dzień zakończenia roku szkolnego oraz na dzień zakończenia półrocza. 

4. Szkoła nie pobiera od rodziców opłat za obsługę żadnego z działań administracyjnych 

jednostki, a zatem nie pobiera opłat: 

1) za prowadzenie dzienników; 

2) za kontaktowanie się rodziców przez Internet z jednostką, wszyscy rodzice otrzymują 

bezpłatnie login umożliwiający kontaktowanie się rodziców przez Internet  z jednostką; 

3) za przekazywanie danych o uczniu, a w tym informacji o jego obecnościach i jego ocenach. 

5. Rodzice mają prawo do bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego w zakresie 

dotyczącym ich dziecka. Szkoła jest odpowiedzialna za to, aby rodzice mieli możliwość 

wglądu do wszystkich informacji zawartych w dzienniku elektronicznym, z każdego 

dostępnego im miejsca, o każdej porze i z nieograniczoną częstotliwością. 

6. Wszystkie tworzone dokumenty i nośniki informacji, powstałe na podstawie danych z 

elektronicznego dziennika, są przechowywane w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie 

lub kradzież. 

7. Nie wolno przekazywać żadnych informacji odnośnie, np. haseł, ocen, frekwencji itp., 

rodzicom i uczniom, drogą telefoniczną, która nie pozwala na jednoznaczną identyfikację 

drugiej osoby. 

8. Możliwość edycji danych ucznia mają: administrator dziennika elektronicznego, dyrektor 

szkoły, wychowawca oddziału klasy. 

9. Wszystkie dane osobowe uczniów i ich rodzin są poufne. 

10. Szkoła może udostępnić dane ucznia bez zgody rodziców odpowiednim organom na 

zasadzie oddzielnych przepisów i aktów prawnych obowiązujących w szkole. 

11. Wszystkie poufne dokumenty i materiały utworzone na podstawie danych z dziennika 

elektronicznego, które nie będą potrzebne, należy zniszczyć w sposób jednoznacznie 

uniemożliwiający ich odczytanie. 

12. Osoby z zewnątrz (serwisanci, technicy itp.), jeśli wymaga tego potrzeba zobowiązują się 

do poszanowania i zachowania tajemnicy wynikającej z Ustawy o Ochronie Danych 

Osobowych, potwierdzając to własnoręcznym podpisem na odpowiednim dokumencie. 

13. Dokumentacja z funkcjonowania dziennika elektronicznego, wydruki z danymi 

przechowywane są w szkolnym archiwum. 

15. Komputery używane do obsługi dziennika elektronicznego spełniają następujące wymogi: 

1) muszą posiadać legalne oprogramowanie oraz spełniać minimalne wymagania określone 

przez producenta dziennika elektronicznego; 

2) muszą być zabezpieczone przez odpowiednie filtry, chroniące przed skokami napięcia; 

3) muszą być zabezpieczone odpowiednimi i aktualnymi programami antywirusowym. 
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§ 22. 

 

1. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy: 

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: informatyki liczba uczniów w grupie nie 

może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej; 

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

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

międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; 

3) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone  

w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 26 uczniów,  

z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej wchodzą 

uczniowie posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  uczęszczający do oddziałów 

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

większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym- nie 

więcej niż 20, w tym do 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych. 

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

zajęciach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 – 3 i 6, podziału na grupy można dokonywać za 

zgodą organu prowadzącego szkołę. 

3. W klasach IV-VIII Szkoły zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej 

formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt  

i chłopców. 

 

§ 22a. 

Zajęcia wspomagające 

 

1. Dla uczniów klas IV – VIII mogą być organizowane zajęcia wspomagające uczniów w 

opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. 

2. Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą pedagogiczną ustala przedmiot lub przedmioty, 

które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających, biorąc pod uwagę potrzeby 

uczniów wszystkich oddziałów oraz możliwości organizacyjne szkoły.  

3. Zajęcia wspomagające są prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami i nie mogą 

być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

4. Dyrektor szkoły, informuje rodziców uczniów o organizowanych w szkole zajęciach 

wspomagających oraz o możliwości uczestnictwa w nich uczniów, wskazując przedmiot lub 

przedmioty, z których zajęcia wspomagające będą prowadzone, oraz planowane terminy tych 

zajęć z poszczególnych przedmiotów. 

5. W terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, rodzice ucznia składają dyrektorowi 

pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach 

wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów. 

6. Zajęcia wspomagające z danego przedmiotu są organizowane w grupie oddziałowej, jeżeli 

na te zajęcia zgłosi się co najmniej 10 uczniów danego oddziału. 

7. Godzina zajęć wspomagających trwa 45 minut. 
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§ 23. 

 

Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem 

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

specjalistyczne, nauczanie języków obcych nowożytnych, koła zainteresowań, zajęcia 

dodatkowe, oddziały sportowe oraz tzw. „innowacje”, które mogą być prowadzone w grupach 

oddziałowych lub międzyoddziałowych. 

 

§ 23a. 

 

1. Dyrektor i nauczyciele zobowiązani są wspierać uczniów w powrocie do szkoły po 

okresie nauki na odległość oraz ułatwić im adaptację w przestrzeni szkolnej czy grupie 

rówieśniczej, a także na bieżąco rozpoznawać ich potrzeby.  

2. Dyrektor organizuje spotkanie kadry pedagogicznej w celu ustalenia wspólnych działań 

skierowanych do uczniów i rodziców w celu rozpoznania problemów w sferze emocjonalnej, 

społecznej, fizycznej dla konkretnych oddziałów. 

3. Nauczyciele zobowiązani są do: 

1) podejmowania działań w celu rozpoznania potrzeb uczniów w zakresie budowania 

właściwych relacji społecznych w klasie; 

2) Podejmowania więcej zintegrowanych działań profilaktycznych wynikających z 

programu profilaktyczno-wychowawczego z działaniami przeciwdziałającymi COVID-19 i 

promującymi zdrowie; 

3) Zwrócenia uwagi na eliminowanie lęku, poczucia zagrożenia spowodowanego 

nadmiernym obciążeniem związanym np. z przygotowywaniem się do sprawdzianów czy 

obawą przed porażką w grupie rówieśniczej; 

4) Zaprojektowanie wspólnie z Dyrektorem cyklu działań integrujących z uwzględnieniem 

propozycji zgłaszanych przez uczniów i rodziców, z możliwością włączenia w te działania 

psychologa, pedagoga, terapeuty; 

5) Ustalenia zakresu modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznych; 

4. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści zobowiązani są do rozwijania relacji 

interpersonalnych na poziomie nauczyciel – uczeń oraz uczeń – uczeń poprzez: 

1) częste kontakty i rozmowy nauczycieli/pedagogów z uczniami, uczniów z uczniami, (np. 

podczas lekcji przeznaczyć 15 minut na integrację oddziału klasowego); 

2) objęcie wsparciem osób nieśmiałych i wycofanych, docenianie każdej aktywności, 

angażowanie do dodatkowych zadań; 

3) podejmowanie działań integrujących zespół klasowy, np. obchody urodzin, aktywne 

przerwy śródlekcyjne; 

4) organizowanie częstych wyjść klasowych; 

5) uruchomienie stałych dyżurów/konsultacji specjalistów dla uczniów 

5. Specjaliści mogą organizować dyżury/konsultacje dla rodziców – zarówno w formie 

tradycyjnej (stacjonarnie w szkole) oraz za pośrednictwem dostępnych narzędzi komunikacji 

elektronicznej. 
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§ 24. 

 

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

Szczegółowy przydział czynności Wicedyrektora ustala Dyrektor Szkoły. 

 

§ 25. 

 

Podstawą pracy wychowawczej Szkoły Podstawowej jest uchwalony przez Radę 

Pedagogiczną i Radę Rodziców Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Kluczach, który stanowi odrębny dokument. 

 

 

§ 26. 

 

W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy: 

1) dziewczęta- czarna lub granatowa spódnica i biała bluzka; 

2) chłopcy – czarne lub granatowe spodnie i biała koszula. 

 

Rozdział 2 - Biblioteka szkolna 

§ 27. 

 

1. Na terenie szkoły funkcjonuje biblioteka. 

2. Biblioteka stanowi integralną część szkoły, pełniąc rolę interdyscyplinarnego centrum 

informacji medialnej.  

3. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji programów nauczania i 

wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów oraz kształceniu i doskonaleniu 

nauczycieli. 

4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

5. Biblioteka otwarta jest w godzinach umożliwiających uczniom korzystanie z niej przed  i 

po lekcjach. 

6. Pomieszczenie biblioteki składa się z wypożyczalni, czytelni oraz magazynu. 

7. Czytelnicy mają wolny dostęp do półek. 

8. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres dwóch tygodni. Jeżeli czytelnik nie 

przeczyta książki, a nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu poprosić o 

prolongatę. 

9. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia 

jednorazowo większej ilości książek. 

10. Czytelnicy przetrzymujący książki dłużej niż dwa miesiące zobowiązani są przynieść do 

biblioteki książkę wskazaną przez bibliotekarza. 

11. Zbiory audiowizualne wypożyczane są jedynie nauczycielom. 

12. Zadaniem biblioteki jest:  

1) wspomaganie procesu nauczania i wychowania; 

2) wspomaganie edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów; 
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3) rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów, wyrabianie nawyku czytania  

i uczenia się;  

4) przygotowanie uczniów do samokształcenia poprzez tworzenie warunków do 

poszukiwania, porządkowania informacji z różnych źródeł; 

5) popularyzacja wiedzy pedagogicznej i wspieranie pracy oraz kształcenia ustawicznego 

nauczycieli. 

13. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły. 

14. Biblioteka gromadzi i udostępnia: 

1) podręczniki, materiały edukacyjne oraz przekazuje materiały ćwiczeniowe; 

2) lektury szkolne podstawowe i uzupełniające;  

3) wydawnictwa informacyjne, dostępną literaturę popularno- naukową i encyklopedyczną; 

4) podręczniki szkolne i programy nauczania dla nauczycieli, książki pomocnicze; 

5) wydawnictwa z zakresu psychologii, metodyki, pedagogiki, socjologii i filozofii; 

6) beletrystyczną literaturę dziecięcą i młodzieżową; 

7) wybrane czasopisma dziecięce i młodzieżowe, czasopisma metodyczne i pedagogiczne; 

8) zbiory audiowizualne; 

9) edukacyjne programy komputerowe; 

10) inne materiały przeznaczone do rozpowszechniania.  

15. Biblioteka dąży, w miarę możliwości finansowych szkoły, do zorganizowania 

nowoczesnego warsztatu biblioteczno – informacyjnego. 

16. Biblioteka udostępnia swoje zbiory przez 5 dni w tygodniu w określonych godzinach, 

zgodnie z odrębnym harmonogramem. 

17. Szczegółowe zasady pracy biblioteki określa obowiązujący regulamin zatwierdzony przez 

dyrektora. 

18. Wszystkie wypożyczane książki i materiały powinny być zwrócone przed rocznym 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

19. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie: 

1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, o systemie oświaty; 

2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno  - 

komunikacyjnymi; 

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania  

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

4)  przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej z uwzględnieniem 

przepisów. 

20. Szczegółową organizację pracy biblioteki określa ,,Regulamin korzystania z biblioteki i 

czytelni”. 

 

 

Rozdział 3 - Zadania nauczyciela bibliotekarza 

§ 28. 

 

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) opracowanie regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni; 
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2) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych; 

3) selekcja zbiorów; 

4) zakup i oprawa książek; 

5) kształtowanie zainteresowań czytelniczych poprzez organizowanie różnorodnych 

konkursów, wystawek, przygotowywanie uczniów do powiatowych konkursów 

czytelniczych, poradnictwo w doborze książek; 

6) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych; 

7) zajęcia z Kołem Przyjaciół Biblioteki; 

8) prowadzenie katalogu alfabetycznego i rzeczowego; 

9) podejmowanie różnorodnych działań z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;  

10) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 

11)  informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów (co dwa miesiące); 

12)  sporządzanie wykresów ilustrujących stan czytelnictwa (co dwa miesiące); 

13)  analiza czytelnictwa za I i II półrocze, wyłonienie najlepszych czytelników; 

14) sprawozdania z pracy biblioteki na konferencje analityczne Rady Pedagogicznej; 

15) ewidencja czasopism; 

16) współpraca z innymi bibliotekami szkolnymi i publicznymi; 

17) promocja biblioteki w środowisku poprzez sukcesywną aktualizację strony internetowej 

biblioteki, współpracę z Towarzystwem Kultury Teatralnej oddział w Olkuszu, włączanie się 

do powiatowych konkursów organizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę 

Publiczną w Olkuszu oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Olkuszu; 

18) wspieranie działalności opiekuńczo wychowawczej szkoły – opieka nad uczniami 

spędzającymi czas w czytelni po zakończeniu lekcji; 

19) współpraca z Radą Rodziców; 

20) gromadzenie, ewidencja, wypożyczanie i przekazywanie uczniom bezpłatnych 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. 

 

 

Rozdział 4 - Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz 

materiałami ćwiczeniowymi w szkole 

§ 29. 

 

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

stanowią własność organu prowadzącego i są przekazane na stan biblioteki szkolnej.  

2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne 

mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów 

edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom 

materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.  

3. Uczeń ma prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych.  

4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów 

edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu.  

5. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia 

ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego: 
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1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych 

podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i 

materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;  

2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony  

w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości 

psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje 

naukę w nowej jednostce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje protokół 

zdawczo-odbiorczy szkole, do której uczeń został przyjęty.  

6. W przypadku, gdy Szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez 

ministra odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej 

(o których mowa w art. 22 ust. 6 Ustawy) dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i 

możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych Dyrektor może je przekazać 

Dyrektorowi Szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się 

własnością organu prowadzącego Szkołę, której zostały przekazane.  

7. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych określa Dyrektor Szkoły przy uwzględnieniu co najmniej trzyletniego czasu 

używania.  

8. Dyrektor zapewnia uczniom w szkole miejsce na pozostawienie podręczników i 

przyborów szkolnych. 

 

Rozdział 5 - Świetlica szkolna 

§ 30. 

 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane  

z dojazdem do domu, organizuje się świetlicę szkolną. W świetlicy prowadzone są zajęcia  

w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 pod 

opieką jednego nauczyciela. 

1) świetlica jest pozalekcyjną formą pracy wychowawczo - opiekuńczej szkoły; 

2) szczegółową organizację pracy świetlicy określa „Regulamin świetlicy szkolnej”; 

3) w regulaminie świetlicy można różnie określić uczestników świetlicy, np. można określić, 

że w świetlicy mogą przebywać uczniowie: 

a) zgłoszeni przez rodziców do stałego przebywania w świetlicy; 

b) dojeżdżający; 

c) oczekujący na lekcje; 

d) oczekujący na obiad; 

e) nieuczęszczający na religię i na inne zajęcia; 

f) wyznaczeni przez wychowawców do odrabiania zadań domowych; 

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej organizuje zajęcia w świetlicy dla wszystkich dzieci, które 

spełniają wyżej wymienione warunki.  

2. Za zorganizowanie pracy świetlicy odpowiada dyrektor. 

3. Środki finansowe na jej działalność, w tym na zajęcia świetlicowe oraz wyposażenie 

świetlicy zapewnia organ prowadzący szkołę. 

4. Godziny pracy świetlicy szkolnej ustala Dyrektor po uzgodnieniu ich wspólnie z Radą 

Rodziców i po akceptacji organu prowadzącego. 
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5. Zajęcia świetlicowe organizowane są podczas dni dodatkowo wolnych od zajęć 

dydaktycznych oraz podczas przerw między świętami Bożego Narodzenia i Świętami 

Wielkanocy.  

 

Rozdział 6 - Zadania wychowawcy świetlicy szkolnej 

§ 31. 

 

1. Wychowawca świetlicy odpowiada za:  

1) całokształt pracy wychowawczo- dydaktyczno-opiekuńczej w świetlicy;  

2) opracowanie programu rozwoju i rocznego planu pracy świetlicy;  

3) opracowanie zakresu czynności i zatwierdzanie planu pracy wychowawców  

z uwzględnieniem w nich zapisów gwarantujących bezpieczeństwo informacji i danych 

osobowych, do których wychowawcy uzyskują dostęp w związku z realizacją powierzonych 

im zadań służbowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed niepowołanym 

dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub 

pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do zadań związanych z przetwarzaniem danych, jak 

również wykorzystywania tych danych wyłącznie do celów związanych z realizacją 

obowiązków służbowych;  

4) prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi,  

w szczególności gromadzenie w niej wyłącznie danych niezbędnych do realizacji celu 

przetwarzania, jak również ich zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem, 

nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w 

stopniu odpowiednim do zadań związanych z przetwarzaniem danych, jak również 

wykorzystywanie tych danych wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązków 

służbowych;  

5) organizację samokształcenia pracowników świetlicy;  

6) współpracę z rodzicami dzieci zapisanych do świetlicy. 

7) wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym - otacza opieką dzieci 

zaniedbane wychowawczo, z rodzin niepełnych, wielodzietnych oraz inne wymagające 

szczególnej opieki.  

 

Rozdział 7 - Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole 

§ 32. 

 

1. Szkoła udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych 

w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc udzielana jest uczniom, 

ich rodzicom oraz nauczycielom. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu  

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych 

wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego 

ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz 

w środowisku społecznym. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w 

szkole, wynikających w szczególności z:  
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1) niepełnosprawności;  

2) niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  

3) szczególnych uzdolnień;  

4) specyficznych trudności w uczeniu się;  

5)  deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

6)  choroby przewlekłej;  

7)  sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

8)  zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, 

sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi;  

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

edukacyjnego; 

10) z zaburzeń zachowania i emocji; 

11) z niepowodzeń edukacyjnych. 

3. W celu wspomagania rozwoju ucznia szkoła zapewnia każdemu możliwość 

zorganizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz uczestnictwa w zajęciach 

socjoterapeutycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających uzdolnienia oraz 

innych zajęć o charakterze terapeutycznym. 

4. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest przez nauczycieli, 

wychowawców i specjalistów we współpracy z rodzicami uczniów, poradnią psychologiczno 

– pedagogiczną oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. Pomoc udzielana jest 

z inicjatywy ucznia, rodziców ucznia, Dyrektora Szkoły, nauczyciela wychowawcy, 

pielęgniarki szkolnej, poradni. 

5.  Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest: 

1) wspieranie potencjału rozwojowego uczniów; 

2) stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz  

w środowisku społecznym.  

6. Wymienione cele nauczyciele i specjaliści realizują poprzez wykonywanie zadań 

określonych przepisami prawa, a w szczególności: 

1) aktywnie uczestnicząc w procesie diagnostycznym uczniów; 

2) realizując w trakcie pracy z uczniem zalecenia z opinii wydawanych przez publiczną 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz dostosowując realizowany program nauczania do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów; 

3) uczestnicząc w ocenie efektywności udzielanej uczniom pomocy; dokumentując 

prowadzone działania określony odrębnymi przepisami; 

4) współpracując z rodzicami uczniów, innymi nauczycielami i instytucjami w zakresie 

udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

5) W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana przez nauczycieli  

i specjalistów: 

a) w trakcie bieżącej pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych i poza nimi, stosownie do 

rozpoznawanych potrzeb; 

b) w formach określonych odrębnymi przepisami zgodnie z liczbą godzin ustalonych przez 

dyrektora i zatwierdzonych przez organ prowadzący w arkuszu organizacyjnym; 
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6) uczestnicząc w ocenie efektywności udzielanej uczniom pomocy; dokumentując 

prowadzone działania w dzienniku zajęć specjalistycznych. 

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów danego oddziału koordynuje 

wychowawca oddziału klasy, a w szczególności: 

1) informuje nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną 

w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem; 

2) planuje i koordynuje udzielaną pomoc w ramach zintegrowanych działań nauczycieli  

i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem. 

8. Zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowane są przez 

nauczycieli uczących i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniami. 

9. W ramach działań na rzecz podnoszenia jakości udzielanej w szkole pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dyrektor określa sposób monitorowania i analizowania 

udzielanej w szkole pomocy. 

10. Warunki organizowania kształcenia i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, określają 

odrębne przepisy, na podstawie których szkoła zapewnia: 

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

2) właściwe warunki do nauki, w tym środki dydaktyczne; 

3) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym poprzez działania wychowawcze 

prowadzone przez wychowawcę oddziału, uczących nauczycieli i specjalistów pracujących z 

uczniem. 

11. Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem tworzą zespół nauczycieli 

wykonują zadania określone odrębnymi przepisami. 

12. Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału, do którego uczęszcza uczeń. 

13. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży na podstawie odrębnych 

przepisów. 

14. Szkoła bierze udział w postępowaniu diagnostycznym i postdiagnostycznym uczniów, 

prowadzonym przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w szczególności 

poprzez: 

1) udział nauczycieli we wspólnej ocenie funkcjonowania uczniów; 

2) formułowanie i przekazywanie oceny efektów działań prowadzonych w szkole; 

3) planowanie dalszych działań.  

15. W ramach środków finansowych określonych przez organ prowadzący szkoła organizuje 

zajęcia dodatkowe dla uczniów. 

16. W pierwszej kolejności organizowane są zajęcia wynikające z potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz ich zainteresowań. 

17. Uczeń uczestniczy w zajęciach za zgodą rodziców.  

18. Na terenie szkoły mogą być organizowane odpłatne zajęcia dodatkowe. Zasady udziału w 

tych zajęciach określają odrębne umowy. 

19. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy 

współudziale poradni: 

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

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

2) wypełnia zalecenia zawarte w opiniach psychologicznych i pedagogicznych; 

3) indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysleksją; 

4) na podstawie orzeczeń poradni dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może 

zezwolić na indywidualny program lub tok nauki oraz na nauczanie indywidualne – w miarę 

posiadanych środków finansowych; 

5) nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów i pedagogów, 

uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych i reedukacyjnych organizowanych 

na terenie poradni. 

20. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych 

korzystając z działalności ośrodka pomocy społecznej: 

1) zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci, 

2) zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin, 

3) sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych, 

4) informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze. 

21. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem szkoła 

nawiązuje współpracę z: 

1) inspektorem ds. nieletnich; 

2) kuratorem sądowym; 

3) policyjną izbą dziecka; 

4) pogotowiem opiekuńczym; 

5) schroniskami młodzieżowymi, szkolnymi ośrodkami wychowawczymi, zakładami 

poprawczymi; 

6)  innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji. 

22. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i zawieszenia zajęć nadal 

organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

 

Rozdział 8 - Zadania pedagoga szkolnego 

§ 33. 

 

1. Szkoła Podstawowa zatrudnia pedagoga szkolnego. 

2. Szczegółowe obowiązki i zadania pedagoga szkolnego określa Dyrektor Szkoły.  

3. Do Dyrektora Szkoły należy odpowiednia koordynacja pomocy psychologiczno  

- pedagogicznej w Szkole, w tym zaplanowanie zadań nauczycieli specjalistów. Wybór 

określonych form realizacji tych zadań zależy od potrzeb danej szkoły.  

4. Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności: 

1) diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz 

wspierania mocnych stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli; 
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4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do 

uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli; 

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających  

z programu wychowawczo-profilaktycznego; 

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

7) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

8) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

9) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej; 

10) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

11) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

12) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów; 

13) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 

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

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 

uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 

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

jego uczestnictwo w życiu szkoły,  

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Poza kontynuacją dotychczasowych form wsparcia, w czasie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły działania pedagoga powinny również uwzględniać profilaktykę 

problemów związanych z zaistniałą sytuacją, izolacją uczniów, odpowiedzialnością za swoje 

czyny w kontekście bieżących zaleceń dot. stanu epidemii. 

 

 

Rozdział 9 - Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

§ 34. 

 

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu wspierania dzieci, uczniów w procesie rozpoznawania 

zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz podejmowania świadomych decyzji 

edukacyjnych i zawodowych w tym przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i 

zawodu. System określa rolę, zadania i metody oraz formy pracy zawodoznawczej 

nauczycieli w ramach rocznego planu działania. 

2. Cele Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego: 
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1) aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji  

i doradztwa zawodowego w szkole; 

2) rozwijanie aktywności poznawczej uczniów w kierunku właściwej samooceny swoich 

możliwości psychofizycznych; 

3) poznawanie przez młodzież własnej osobowości w określaniu przydatności zawodowej; 

4) przygotowanie uczniów do konstruowania realistycznych planów kariery; 

5) kształtowanie świadomych decyzji w wyborze zawodu i szkoły; 

6) aktywizowanie uczniów do poznawania różnych grup zawodowych; 

7) inspirowanie młodzieży do poznawania kierunków kształcenia i wymagań edukacyjnych  

w szkołach ponadpodstawowych; 

8) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, przełamywanie barier środowiskowych oraz 

kształtowanie właściwych relacji społecznych; 

9) poznawanie rynku pracy oraz zjawisk reorientacji, mobilności zawodowej i bezrobocia; 

10) poznawanie zawodów przyszłości w kraju i w Unii Europejskiej; 

11) zapoznawanie rodziców z problematyką rozwoju zawodowego dziecka; 

12) aktywizowanie rodziców w proces wychowawczy dziecka dotyczący wyboru zawodu  

i właściwej szkoły ponadpodstawowej; 

13) włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa 

zawodowego w szkole; 

14) prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego na terenie szkoły; 

15) prowadzenie diagnozy środowiska szkół ponadpodstawowych i dostosowanie ofert 

edukacyjnych do potrzeb uczniów oraz do zmian na rynku pracy. 

 

§ 34a. 

 

1. Realizatorami doradztwa zawodowego w szkole są: 

2) dyrektor szkoły: 

3) doradca zawodowy: 

4) pedagog: 

5) wychowawcy oddziałów klas i świetlicy szkolnej; 

6) nauczyciele przedmiotów; 

7) nauczyciel bibliotekarz. 

2. Do zadań dyrektora należy: 

1) zatwierdzanie do 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej, programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

opracowanego zgodnie z odrębnymi przepisami; 

1) dopuszczanie do użytku w szkole programu zajęć z doradztwa zawodowego; 

2) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego. 

3. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) diagnozowanie potrzeb uczniów na działania związane z realizacją doradztwa 

zawodowego: 

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami; 
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3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami programu realizacji 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na każdy rok szkolny; 

4) koordynacja realizacji programu o którym mowa w ust. 3 pkt3; 

5) przedstawienie radzie pedagogicznej dwa razy w roku informacji o realizacji programu,  

o którym mowa w ust.3 pkt 3 wraz z wnioskami; 

6) wspieranie nauczycieli w zakresie realizacji działań określonych w programie, o którym 

mowa w ust.3 pkt 3; 

7) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych we współpracy  

z nauczycielem biblioteki. 

4. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia na 

odległość Doradca pozostaje do dyspozycji Dyrektora i kontynuuje realizację 

wewnątrzszkolnego programu doradztwa zawodowego. Doradca zawodowy w razie pytań ze 

stron uczniów pozostaje do ich dyspozycji. 

 

§34b. 

 

1. W klasach I-VI doradztwo zawodowe jest realizowane w formie orientacji zawodowej, 

która ma na celu w szczególności: 

1) zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami; 

2) kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji; 

3) pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. 

2. Doradztwo zawodowe w formie orientacji zawodowej jest realizowane: 

1) w trakcie bieżącej pracy z uczniami w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych przez 

nauczycieli prowadzących te zajęcia i realizujących treści przewidziane w podstawie 

programowej; 

2) przez zintegrowane działania nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców przewidziane 

w opracowanym na każdy rok programie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego. 

 

§34c. 

 

1.W klasach VII-VIII doradztwo zawodowe jest realizowane w formie: 

1) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, których treści programowe i wymiar godzin 

określają odrębne przepisy prawa; 

2) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowanych w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) zajęć z wychowawcą; 

4) indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym; 

5) indywidualnych lub grupowych wizyt w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe; 

6) innych działań ujętych w programie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego 

 

§34d. 
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Przy organizacji i realizacji doradztwa zawodowego szkoła współpracuje w szczególności z: 

1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie rozpoznawania uzdolnień, 

zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów oraz w prowadzeniu zajęć w szkole 

przez specjalistów poradni; 

2) organizacjami pozarządowymi odnośnie poznawania różnych zawodów i dziedzin, jakimi 

zajmują się inni; 

3) innymi szkołami wspólnie organizując różne akcje i wymieniając doświadczenia doradców 

zawodowych, nauczycieli i uczniów; 

4) przedsiębiorcami i pracodawcami poprzez spotkania dotyczące poznawania 

poszczególnych zawodów, wymagań i oczekiwań pracodawców oraz wpływu udziału w 

zajęciach z doradztwa zawodowego na wyznaczanie i osiąganie celów zawodowych; 

5) Stowarzyszeniami lub samorządowymi zawodowymi; 

6) szkołami ponadpodstawowymi oraz wyższymi; 

7) biblioteką pedagogiczną; 

8) organem prowadzącym. 

 

Rozdział 10 - Stołówka szkolna 

§ 35. 

 

1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania prawidłowego rozwoju uczniów  

w szkole funkcjonuje stołówka szkolna, w której dzieci mają możliwość spożycia obiadu. 

2. Koszty prowadzenia stołówki pokrywa organ prowadzący szkołę, w tym wynagrodzenie  

i pochodne pracowników obsługi kuchni, których liczba jest corocznie zatwierdzana przez ten 

organ.  

3.  Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

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

Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

5. Dla dzieci znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej istnieje możliwość całkowitego 

lub częściowego refundowania opłat za obiady. 

6.  W szkole, w celu ułatwienia uczniom korzystania ze stołówki szkolnej, ustala się  

w szkole przerwy obiadowe: 

1) dla klas: I-III;  

2)  dla klas: IV-VI;  

3) dla klas: VII- VIII. 

7. W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków spożywania posiłków, dyrektor 

szkoły organizuje w stołówce dyżury nauczycieli, ustalając ich harmonogram.  

8. Na każdej z przerw, o których mowa dyżuruje co najmniej 1 nauczyciel.  

 

Rozdział 11 - Nauczanie religii i etyki 

§ 36. 

 

 

1. Zasady prowadzenia zajęć religii i religii regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu 

MEN z dnia 25 marca 2014 roku.  
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2. Lekcje religii i etyki, są przedmiotami nieobowiązkowymi i są prowadzone dla uczniów, 

których rodzice to zadeklarują w formie oświadczenia pisemnego, po złożeniu takiej 

deklaracji udział w zajęciach staje się obowiązkowy. 

3. Deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, może być natomiast 

zmieniona w każdym momencie.  

4. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii lub/i etyki objęci są zajęciami opiekuńczo-

wychowawczymi w świetlicy lub czytelni, albo zwalniani przez rodziców, o ile jest to 

pierwsza lub ostatnia godzina lekcyjna.  

5. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne. 

Nauczanie etyki odbywa się w oparciu o programy dopuszczone do użytku w szkolnego. 

6. Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor Szkoły na podstawie imiennego, pisemnego 

skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa 

diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań.  

7. Nauczyciel religii/etyki wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie powierza mu się jednak 

obowiązków wychowawcy klasy.  

8. Nauczyciel religii/etyki ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, 

wcześniej ustalając z Dyrektorem Szkoły termin i miejsce planowanego spotkania.  

9. Nauczyciel religii/etyki ma obowiązek dokumentowania przebiegu nauczania zgodnie  

z obowiązującymi w Szkole przepisami. Zobowiązany jest także do zabezpieczenia 

zgromadzonych danych przed niepowołanym dostępem do nich, nieuzasadnioną modyfikacją, 

zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do zadań 

związanych z przetwarzaniem danych, jak również wykorzystywania tych danych wyłącznie 

do celów związanych z realizacją obowiązków służbowych. Nauka religii/etyki odbywa się  

w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.  

10. Uczniowie korzystający z nauki religii lub/i etyki otrzymują ocenę z religii lub/i etyki. 

Ocena z religii lub/i etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym nie wpływa jednak na 

promocję ucznia.  

11. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii/etyki, w zakresie metodyki nauczania  

i zgodności z programem prowadzi Dyrektor Szkoły oraz pracownicy nadzoru 

pedagogicznego. 

12. Na wniosek rodzica dla jego dziecka mogą zostać zorganizowane zajęcia z etyki. 

13. Uczeń może uczęszczać jednocześnie na lekcje religii i etyki. Średnia ocen ucznia 

uczęszczającego zarówno na religię, jak i etykę, uwzględnia obie oceny. 

 

Rozdział 12 - Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej oraz oddziałów 

sportowych 

§ 37. 

 

1. Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym 

zakresem: 

1) kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym; 

2) tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów; 
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3) realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań w 

procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz 

nauczycieli 

4) stworzenie przez dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i 

innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym, 

oprócz działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej szkoły, jest również rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności innowacyjnej. 

2. W szkole mogą być prowadzone zajęcia eksperymentalne. Eksperymenty pedagogiczne są 

to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu 

poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia. 

3. Eksperymenty mogą obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Eksperyment 

może być wprowadzony w całej szkole lub w oddziale lub grupie. 

4. Rozpoczęcie eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich 

warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań 

eksperymentalnych. 

5. Rekrutacja do szkół lub oddziałów, w których jest prowadzona innowacja lub 

eksperyment, odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności. 

6. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.  

7. Innowacje i eksperymenty nie mogą naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, 

wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie, a także w zakresie uzyskania 

wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków  

i sposobu przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, określonych w odrębnych 

przepisach.  

8. Procedura wprowadzania innowacji pedagogicznej i eksperymentu pedagogicznego:  

1) Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna;  

2) Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:  

a) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, 

b) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole,  

w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane;  

9. Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna 

po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji eksperymentu;  

10. Uchwała w sprawie wprowadzenia eksperymentu może być podjęta po uzyskaniu: 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie; 

2) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentu na jego prowadzenie  

w szkole. 

11. W szkole może być tworzony oddział sportowy, w którym prowadzone są zajęcia 

sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach.  

12. Organizacja oddziału sportowego:  

8) w szkole może być utworzony oddział sportowy począwszy od klasy czwartej; 

9) głównymi dyscyplinami sportu w tym oddziale są pływanie i piłka nożna; 

10) uczeń – kandydat ubiegający się o przyjęcie do oddziału sportowego powinien posiadać:  

a) pisemną zgodę rodziców;  
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b) orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;  

c) pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.  

11) w przypadku, jeśli kandydatów spełniających powyższe warunki byłoby więcej niż 

miejsc, rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne; 

12) rekrutacji uczniów do klasy sportowej dokonują nauczyciele wychowania fizycznego na 

podstawie Regulaminu naboru uczniów do klasy sportowej; 

13) nauczyciele wychowania fizycznego przedstawiają dyrektorowi szkoły wykaz 

zakwalifikowanych uczniów do 15 marca każdego roku szkolnego; 

14) szkolenie sportowe w szkolnym oddziale sportowym jest prowadzone na podstawie 

programu szkolenia, opracowanego dla określonego rodzaju sportu, przez polski związek 

sportowy i zatwierdzonego przez ministra sportu; 

15) programy szkolenia mogą być realizowane we współpracy ze związkami, 

stowarzyszeniami i uczelniami. Współpraca ta polega na wzajemnym udostępnianiu 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; 

16) obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć sportowych wynosi 10 godzin; 

17) liczba uczniów w klasie sportowej wynosi co najmniej 20; 

18)  na zajęciach wychowania fizycznego klasę dzieli się na grupy: dziewcząt i chłopców; 

19) uczeń może być zawieszony w zawodach i imprezach sportowych, jeśli nie spełnia 

określonych wymagań; 

20) uczeń może być przeniesiony do równoległej klasy (niesportowej), jeżeli:  

a) nie wywiązuje się z podstawowych obowiązków szkolnych: opuszcza zajęcia bez powodu, 

nie odrabia zadań domowych, zachowuje się nieodpowiednio, nie uczestniczy we wskazanych 

zawodach i imprezach sportowych; 

b)  nie kwalifikuje się, na podstawie opinii lekarza lub nauczyciela wychowania fizycznego, 

do dalszego szkolenia sportowego.  

 

§ 12a. 

Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami 

w zakresie działalności innowacyjnej 

 

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

inne organizacje działające w środowisku lokalnym, a w szczególności organizacje 

harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i 

wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej 

szkoły. 

2. Współpraca szkoły ze stowarzyszeniem:  

1) pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz uczniów;  

2) wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą szkoły;  

3) umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów uczniowskich  

4) wpływa na integrację uczniów  

5) wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki; 

6) wpływa na wzajemny rozwój oraz na rozwój uczniów; 
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3. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły i 

rady rodziców.  

 

Rozdział 13 - Pomoc materialna 

§ 38. 

 

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten 

cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.  

2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, 

umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji 

materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.  

3. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką 

średnią ocen oraz wzorową ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym 

przyznaje się to stypendium.  

4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak  

i motywacyjnym. 

5. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i prowadzenia nauki na 

odległość uczniowie i ich rodzice mogą zgłaszać wszelkie problemy, które utrudniają 

efektywną realizację nauki zdalnej. Szkoła może użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji przez 

ucznia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

kształcenia, w szczególności komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet. 

 

Rozdział 14 - Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie 

nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki 

§ 39. 

 

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

opieki i profilaktyki. 

2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców i rodziców oraz 

konsultacje i zebrania rodzicielskie. 

3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie 

może być mniejsza niż 2 razy w półroczu.  

4. Rodzice uczestniczą w zebraniach rodzicielskich. W przypadku, gdy rodzic nie może 

wziąć udziału w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych, powinien skonsultować się z 

wychowawcą w innym terminie.  

5. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do:  

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy  

i szkole;  

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

przeprowadzania egzaminów;  

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów  

i przyczyn trudności w nauce: 

a) na zebraniach, 
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b) podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem, 

konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela,  

c) w kontaktach z pedagogiem i psychologiem szkolnym, pielęgniarką;  

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

dzieci;  

5) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych;  

6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi 

prowadzącemu opinii na temat pracy Szkoły.  

6. Rodzice ponoszą pełną finansowo-prawną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia 

mienia szkolnego wyrządzone przez ich dzieci. Sposób naprawy wyrządzonych szkód ustala 

dyrektor w porozumieniu z osobami zainteresowanymi. 

7. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach.  

8. Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. 

 

Rozdział 15 - Formy pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, w tym kształcenie specjalne. 

§ 40. 

 

1. Dzieciom z zaburzeniami rozwoju, dzieciom niepełnosprawnym lub przewlekle chorym 

szkoła umożliwia wypełnienie obowiązku szkolnego w formie nauczania indywidualnego, 

zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, kształcenia specjalnego oraz zajęć rewalidacyjnych.  

2. O potrzebie zapewnienia dziecku wyżej wymienionej formy spełniania obowiązku orzeka 

poradnia psychologiczno-pedagogiczna.  

3. Szkoła organizuje je na wniosek rodziców dziecka i zaświadczenia lekarskiego.  

4. Decyzję o nauczaniu indywidualnym, specjalnym, zindywidualizowanej ścieżce 

kształcenia i rewalidacji podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie orzeczenia poradni 

psychologiczno-pedagogicznej.  

5. Tygodniowy wymiar godzin wymienionych form spełniania obowiązku szkolnego regulują 

odrębne przepisy.  

6. Zajęcia wymienionych form spełniania obowiązku szkolnego należy realizować co 

najmniej w ciągu 3 dni w tygodniu.  

7. Realizację wymienionych w ust. 1 form kształcenia powierza się nauczycielowi  

z odpowiednimi do rodzaju zajęć kwalifikacjami.  

8. Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym i specjalnym ujęty jest w ewidencji danego 

oddziału klasy, klasyfikowany i promowany wraz z innymi uczniami.  

 

Rozdział 16 - Organizacja indywidualnego programu lub toku kształcenia 

§41. 

 

1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień, zainteresowań 

Dyrektor Szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.  

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone po upływie co najmniej jednego 

roku, a w uzasadnionych przypadkach jednego okresu nauki ucznia w szkole.  

3. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:  

1) rodzice ucznia;  
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2) wychowawca oddziału lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia (za zgodą 

rodziców). 

4. Wniosek składa się za pośrednictwem wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego 

ucznia. 

5. Wychowawca oddziału lub inny nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 przekazuje wniosek 

Dyrektorowi Szkoły, dołączając swoją opinię o predyspozycjach, potrzebach i możliwościach 

ucznia. Opinia powinna zawierać także informacje o osiągnięciach ucznia.  

6. Do wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki powinien być dołączony projekt 

programu, który ma realizować uczeń.  

7. Dyrektor Szkoły po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 6, jest zobowiązany 

zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

8. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki nie udziela się w przypadku 

negatywnej opinii Rady Pedagogicznej lub poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz jeśli 

indywidualny program, który ma być realizowany przez ucznia, nie sprzyja ukończeniu 

szkoły w skróconym czasie.  

9. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udziela się na czas określony. 

10. Zezwolenie na indywidualny tok lub program nauki wygasa w przypadku:  

1) złożenia przez rodziców ucznia oświadczenia o rezygnacji z indywidualnego programu lub 

toku nauki. Uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki, Dyrektor 

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wyznacza nauczyciela opiekuna i ustala zakres jego 

obowiązków.  

11. Uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki, Dyrektor  

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wyznacza nauczyciela opiekuna i ustala zakres jego 

obowiązków.  

12. Decyzję w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki należy każdorazowo 

odnotować w arkuszu ocen.  

 

Rozdział 17 - Sposoby rozwiązywania sporów, tryb odwoławczy 

§ 42. 

 

1. Jeśli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą odwołać się do innych organów 

szkoły.  

2. Każda ze stron ma prawo do pisemnego odwołania od decyzji do innych organów szkoły  

w terminie 3 dni.  

3. Każdy z organów szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni, po uprzednim 

wysłuchaniu stron konfliktu.  

4. Strony konfliktu otrzymują pisemną odpowiedź zawierającą informacje dotyczące ich 

odwołania.  

5. Strony konfliktu w procedurze odwoławczej nie mogą pominąć żadnego z organów szkoły 

wymienionych poniżej, ani też zmieniać ustanowionej kolejności odwoławczej:  

1) Jeżeli stroną konfliktu jest uczeń, jego procedura odwoławcza następuje kolejno do: 

a) Wychowawcy oddziału klasy lub Rzecznika Praw Ucznia (jeśli został powołany) 

Samorządu Uczniowskiego w zależności od rodzaju sprawy,  

b) pedagoga lub psychologa szkolnego, 
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c) Dyrektora Szkoły;  

2) Jeżeli stroną konfliktu jest rodzic, jego procedura odwoławcza następuje kolejno do:  

a) wychowawcy oddziału klasy lub przewodniczącego Rady Rodziców w zależności od 

rodzaju sprawy, 

b) pedagoga lub psychologa szkolnego,  

c) Dyrektora Szkoły;  

3) Jeżeli stroną konfliktu jest nauczyciel, jego procedura odwoławcza następuje kolejno do: 

a) klasowego zespołu nauczycielskiego,  

b) Rady Pedagogicznej lub komisji pojednawczej w zależności od rodzaju sprawy,  

c) Dyrektora Szkoły.  

6. Ostatnią instancją odwoławczą na terenie Szkoły jest Dyrektor.  

9. Strony konfliktu mają prawo odwołać się od decyzji Dyrektora Szkoły do organu 

prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 7 dni. 

10. Każda ze stron konfliktu ma prawo do życzliwego i podmiotowego rozpatrywania 

odwołania. 

 

Rozdział 18 - Warunki współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania 

sporów. 

§ 43. 

 

1. Organy szkoły planują swoją działalność na dany rok szkolny i informują się nawzajem  

o planach działania, nie później niż do 10 października, na spotkaniu zorganizowanym przez 

Dyrektora Szkoły. 

2. Każdy organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się 

w działania, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając 

kompetencji organów. 

2. Organy szkoły, za pośrednictwem przewodniczących organów, mogą zapraszać na swoje 

planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów. 

3. Przewodniczący organów informują się nawzajem, w formie pisemnej, o projektach zmian 

i zmianach w uchwalonych regulaminach ich działania.  

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

są podawane do ogólnej wiadomości w formie pisemnej i w formie elektronicznej. 

5. Podsumowanie pracy organów szkoły odbywa się na ostatnim zebraniu Rady 

Pedagogicznej w danym roku szkolnym. 

6. Spory między Dyrektorem a Radą Pedagogiczną rozwiązuje się w trakcie zebrań Rady 

Pedagogicznej zwoływanych z inicjatywy Dyrektora lub na wniosek Rady Pedagogicznej – w 

ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu Dyrektor 

zwołuje zebranie Rady Pedagogicznej z udziałem przedstawicieli organu prowadzącego i 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny w celu rozwiązania sporu. 

7.  W przypadku sporu między innymi organami niż wymienione, do rozwiązania sporu 

powołuje się zespół w składzie: 

1) przewodniczący organów szkoły; 

 2) po dwóch przedstawicieli każdego z organów, wyłonionych przez uprawniony organ. 

8. Czas pracy zespołu nie może przekroczyć 14 dni roboczych. 
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9. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w drodze uzgodnienia stanowiska w trakcie trzech 

kolejnych zebrań, zespół podejmuje decyzję w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów. 

10. Zebranie zespołu jest prawomocne, o ile uczestniczy w nim co najmniej 2/3 powołanych 

członków. 

11. Członkowie zespołu na pierwszym zebraniu wybierają spośród siebie przewodniczącego 

prowadzącego zebrania i protokolanta. Funkcji tych nie mogą pełnić przewodniczący 

organów. 

12. Wyniki pracy komisji są jawne dla wszystkich organów szkoły. 

13. Spory wewnętrzne między członkami organów szkoły w sposób polubowny załatwiają 

przewodniczący organów. 

 

Dział IV- Pracownicy szkoły 

Rozdział 1 - Nauczyciele 

§ 44. 

 

1. W szkole zatrudniani są nauczyciele oraz, na stanowiskach samorządowych, pracownicy  

administracji i obsługi. 

2. Kwalifikacje, zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników  

określają odrębne przepisy. 

 

§ 44a. 

 

Nauczyciele i pracownicy nie będący nauczycielami są obowiązani: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem, określane przez 

dyrektora w przydziale czynności; 

2) kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną obywatelską,  

z poszanowaniem godności osobistej uczniów; 

3) przestrzegać przepisów prawa, w tym statutu szkoły, a swoją postawą i zachowaniem 

dawać dobry przykład uczniom. 

 

§ 44b. 

 

1. Do zadań nauczycieli należy w szczególności: 

1) przedstawienie dyrektorowi wybranego programu nauczania i po dopuszczeniu programu 

do użytku w szkole, realizacji i dążenie do osiągnięcia w stopniu maksymalnym określonych 

celów; 

2) dostosowanie wybranego programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów, dla 

których jest przeznaczony oraz dla uczniów objętych dostosowaniem na podstawie odrębnych 

przepisów; 

3) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom; 

4) realizacja szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego i innych zadań, 

wynikających z dokumentów programowych szkoły; 

5) dążenie do pełnej realizacji wymagań wobec szkół określonych odrębnymi przepisami; 
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5) tworzenie właściwej atmosfery podczas zajęć z uczniami, która będzie sprzyjać procesowi 

uczenia i się i nauczania; 

7)  wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju  psychofizycznego 

uczniów, ich uzdolnień i zainteresowań; 

8) bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów; 

9) sumienna realizacja powierzonych czynności dodatkowych w ramach otrzymywanego 

wynagrodzenia zasadniczego, w tym w formie zajęć z uczniami, zgodnie z rozpoznanymi 

potrzebami uczniów i odrębnymi przepisami; 

10) terminowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania  

i opieki określonej odrębnymi przepisami; 

11) dbanie o sprzęt szkolny oraz dążenie do wzbogacania i unowocześniania warsztatu 

metodycznego; 

12) współpraca z rodzicami uczniów, z innymi pracownikami szkoły oraz instytucjami 

wspierającymi , w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły; 

13) doskonalenie umiejętności merytorycznych, metodycznych i wychowawczych, zwłaszcza 

w ramach doskonalenia wewnątrzszkolnego; 

14) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami Szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania 

związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez 

Szkołę; 

15) dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego; 

16)  doskonalenie się zawodowo, zgodnie z potrzebami Szkoły; 

17)  kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w 

poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i 

szacunku dla każdego człowieka; 

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

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

19)  zachowanie poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub 

wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Możliwości 

psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, 

poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych uczniów. 

1a. W ramach swoich obowiązków zawodowych nauczyciele Szkoły wykonują następujące 

zadania:  

1) prowadzą zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze bezpośrednio z uczniami lub 

na ich rzecz zgodnie z powierzonym stanowiskiem pracy;  

2) przygotowują się do zajęć, prowadzą samokształcenie, uczestniczą w doskonaleniu 

zawodowym;  

3) wykonują inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły. 

2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przygotowując materiały edukacyjne do 

kształcenia na odległość, dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania 

tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. 

3. Nauczyciele podczas kształcenia na odległość zobowiązani są do: 

1) dokumentowania pracy własnej; 

2) systematycznej realizacji treści programowych; 
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3) poinformowania uczniów i ich rodziców o sposobach oceniania, sprawdzania frekwencji, 

wymagań w odniesieniu do pracy własnej uczniów; 

4) przygotowywania materiałów, scenariuszy lekcji, w miarę możliwości prowadzenia 

wideokonferencji, publikowania filmików metodycznych, odsyłania do sprawdzonych 

wiarygodnych stron internetowych, które oferują bezpłatny dostęp; 

5) zachowania wszelkich zasad związanych z ochroną danych osobowych, zwłaszcza w pracy 

zdalnej poza szkołą; 

6) przekazywania uczniom odpowiednich wskazówek oraz instrukcji; 

7) kierowania procesem kształcenia, stwarzając uczniom warunki do pracy indywidualnej, 

grupowej i zespołowej; 

8) przestrzegania zasad korzystania z urządzeń prywatnych w celach służbowych. 

4. Nauczyciel pracuje z uczniami, bądź pozostaje do ich dyspozycji. Nauczyciel ma 

możliwość indywidualnego ustalenia form komunikowania się z uczniem wraz z ustaleniem 

godzin poza planem lekcji. 

 

§ 44bb. 

 

1. Nauczyciele w działalności służbowej stosują w praktyce przetwarzanie danych 

osobowych. Spoczywają na nich zasady, czynności oraz obowiązki wynikające z przepisów 

krajowych oraz państw członkowskich Unii o ochronie danych osobowych.  

2. Do obowiązków nauczycieli należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie  

w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z decyzją Dyrektora, a także zabezpieczenie 

nośników danych w zgodności z dokumentacją zabezpieczenia danych osobowych jednostki 

w formie zapisów elektronicznych, jak i tradycyjnych oraz udostępnienia danych 

uprawnionym podmiotom i osobom w granicach i przepisach prawa. 

 

§ 44c. 

 

1. Nauczyciel ma prawo do:  

1) wyboru lub opracowania programu nauczania i przedstawienia go dyrektorowi szkoły  

w celu dopuszczenia do użytku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

2) wyboru podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz pomocy 

dydaktycznych, uwzględniając ich przydatność w realizacji programu nauczania oraz 

zainteresowania i możliwości uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami;  

3) swobody stosowania takich metod pracy z uczniem w zakresie realizacji programu 

nauczania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki 

pedagogiczne; 

4) poszanowania jego godności przez dyrektora, innych nauczycieli i pracowników szkoły, 

uczniów i ich rodziców; 

5) otrzymywania informacji dotyczących zmian w organizacji pracy szkoły z odpowiednim 

wyprzedzeniem; 

6) otrzymywania pomocy naukowych i wsparcia metodycznego w celu sprawnego 

prowadzenia zajęć z uczniami; 
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7) oceniania poziomu osiągnięć dydaktycznych oraz zachowania ucznia zgodnie ze statutem 

szkoły; 

8) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla uczniów zgodnie  

z postanowieniami statutu; 

9) uczestniczenia w pracach rady pedagogicznej. 

2. W przypadku wystąpienia sporu/konfliktu między nauczycielem a uczniem lub jego 

rodzicami, nauczyciel ma prawo zwrócić się do dyrektora o jego rozstrzygnięcie. 

 

§ 44d. 

 

1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę 

za: 

1) poziom oddziaływań oraz wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami;  

2) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych powierzonych jego 

opiece. 

2. Nauczyciel odpowiada służbowo przed władzami szkoły oraz cywilnie lub karnie za: 

1) tragiczne skutki wynikłe z zawinionego braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem 

uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych oraz w czasie pełnienia przydzielonych mu 

dyżurów, o którym mowa w §;  

2) zawinione nieprzestrzeganie sposobów postępowania po zaistnieniu wypadku 

uczniowskiego lub na wypadek pożaru, określonych odrębnymi przepisami;  

3) zniszczenie lub stratę składników majątku szkoły przydzielonych mu przez kierownictwo 

szkoły, wynikające z zawinionego nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia. 

 

§ 44e. 

 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel, któremu dyrektor powierzył funkcję wychowawcy. 

2. Do zadań nauczyciela – wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających 

rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia społecznego. 

3. Zadania wymienione w ust. 2 wychowawcy realizują poprzez: 

1) opracowanie rocznego programu pracy wychowawczo – profilaktycznej, zgodnego ze 

szkolnym programem wychowawczo – profilaktycznym, uwzględniającego diagnozę potrzeb 

i problemów uczniów; 

2) wdrażanie programu, o którym mowa w pkt. 1) po uzgodnieniu z rodzicami uczniów; 

3) monitorowanie, analizowanie i formułowanie wniosków z prowadzonych działań; 

4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, w tym koordynowanie działalności 

wychowawczej w celu wdrażania całościowego, ale jednolitego oddziaływania 

wychowawczego; 

5) organizowanie pomocy i opieki indywidualnej uczniom zgodnie z rozpoznanymi 

potrzebami, w tym działając poprzez wolontariat; 

6) podejmowanie działań na rzecz integracji zespołu klasowego uczniów; 

7) organizowanie uczestnictwa uczniów klasy w życiu szkoły ze szczególnym 

uwzględnieniem samorządności wśród uczniów; 
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8) współdziałanie z pedagogiem szkolnym, psychologiem i innymi specjalistami 

zatrudnionymi w szkole oraz innymi osobami i placówkami w celu uzyskiwania 

wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków oraz wsparcia dla ich rodziców.  

9) współpraca z rodzicami uczniów, w tym z członkami rady oddziałowej na rzecz 

podnoszenia jakości pracy wychowawczej; 

10) wykonywanie zadań w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej określonych  

w Statucie Szkoły oraz odrębnych przepisach; 

11) wykonywanie zadań związanych z ocenianiem uczniów; 

12) występowanie z wnioskami o nagrodzenie i ukaranie ucznia; 

13) zapoznawanie uczniów z zapisami statutu szkoły. 

3a. W trakcie nauki na odległość każdy wychowawca zobowiązany jest do utrzymywania 

stałego kontaktu  z rodzicem i uczniem. 

4. Dyrektor może odwołać nauczyciela z funkcji wychowawcy oddziału klasy: 

1) na uzasadniony wniosek wychowawcy wskazujący na przyczyny uniemożliwiające 

pełnienie tej funkcji; 

2) z inicjatywy własnej, w razie stwierdzenia w toku sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 

uchybień w wykonywaniu funkcji. 

5. Wychowawcy oddziałów klas I-III, IV-VIII tworzą zespoły wychowawcze. 

6. Do zadań zespołów należy w szczególności: 

1) monitorowanie i analizowanie prowadzonych działań wychowawczych; 

2) formułowanie wniosków do pracy na następny okres; 

3) doskonalenie prowadzonych diagnoz pedagogicznych. 

4) podejmowanie działań w celu podnoszenia jakości pracy wychowawczej, w tym w 

zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli; 

7. Pracą zespołu kieruje powołany prze dyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami, 

przewodniczący zespołu; 

8. Działania, w tym zebrania zespołu, są dokumentowane w sposób określony odrębnymi 

przepisami. 

 

Ocena pracy nauczyciela 

§ 44f. 

 

1. Dyrektor Szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela, rady rodziców, rady 

pedagogicznej, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego 

dokonuje oceny pracy nauczyciela. 

2. Przy ocenie pracy pracowników Dyrektor bierze pod uwagę: 

1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

2) prawidłowość realizacji zadań wynikających ze statutu szkoły; 

3) kulturę i poprawność języka; 

4) pobudzanie inicjatywy uczniów; 

5) zaangażowanie zawodowe nauczyciela; 

6) działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, 

z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb; 
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7) przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe 

prowadzenie dokumentacji). 

3. Formami pozyskiwania informacji o pracy ocenianego nauczyciela są: 

1) obserwacje lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczyciela; 

2) obserwacje wykonywania przez nauczycieli powierzonych zadań; 

3) analiza dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela i innej dokumentacji szkolnej; 

4) rozmowa z ocenianym nauczycielem; 

5) wyniki badań prowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli na temat jakości pracy 

szkoły a dotyczące pracy ocenianego nauczyciela; 

6) sprawozdania z pracy ocenianego nauczyciela; 

7) arkusze samooceny. 

 

Rozdział 2 - Zespoły nauczycielskie 

§ 45. 

 

1. W zależności od potrzeb programowych i zadań szkoły, dyrektor szkoły tworzy zespoły 

nauczycielskie, które realizują jej zadania statutowe według opracowanego harmonogramu. 

2. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy 

przedmiotów pokrewnych, wychowawcy oddziałów klas mogą tworzyć zespoły 

nauczycielskie. 

3. Zespoły mogą porozumiewać się z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych. 

4. Spotkania zespołów są protokołowane. 

5. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący. 

6. Do zadań zespołu m.in. należy: 

1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji; 

2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć i stymulowanie 

rozwoju uczniów; 

3) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania; 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;  

5) organizowanie współpracy z nauczycielami i doradcami; 

6) organizowanie własnego doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla 

nauczycieli rozpoczynających pracę. 

7. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I-VIII przedstawia dyrektorowi 

szkoły propozycje:  

1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu języka obcego 

nowożytnego lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy – dla uczniów klas I-III;  

2) jednego podręcznika do zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć 

edukacyjnych, dla uczniów danego oddziału– dla uczniów klas IV-VIII; materiałów 

ćwiczeniowych.  

8. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą przedstawić dyrektorowi szkoły 

więcej niż jeden podręcznik lub materiał edukacyjny: 

1) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy 

nauczania języków obcych nowożytnych – w przypadku klas IV- VIII;  
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2) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, biorąc pod 

uwagę ich możliwości edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;  

3) w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymania 

poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.  

9.  Dyrektor szkoły, na podstawie przedstawionych propozycji zespołów, po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej, ustala szkolny zestaw programów nauczania.  

10.  Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji nauczycieli oraz w przypadku braku 

porozumienia w zespole nauczycielskim w sprawie przedstawienia propozycji podręczników 

lub materiałów edukacyjnych – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców 

ustala:  

 1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne; 

 2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym.  

  

Rozdział 3 - Koordynator do spraw bezpieczeństwa 

§ 46. 

 

1. Nauczyciel pełniący funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa wykonuje następujące 

zadania:  

1) obserwuje i analizuje zjawiska i zdarzenia występujące w szkole, które mają negatywny 

wpływ na spokój i bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły;  

2) analizuje potrzeby szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich członków 

społeczności szkolnej;  

3) ocenia stan bezpieczeństwa w szkole i określa najważniejsze zadania, które powinny być 

uwzględnione w pracy szkoły na dany rok szkolny; 

4) koordynuje działania w zakresie bezpieczeństwa wynikające z realizowanych w szkole 

programów: wychowawczego i profilaktycznego;  

5) uczestniczy w opracowywaniu i wdrażaniu szkolnych procedur postępowania w sytuacjach 

kryzysowych i zagrożenia;  

6) pomaga w nawiązaniu współpracy pomiędzy nauczycielami i wychowawcami oddziałów  

a odpowiednimi służbami (policja, straż miejska, straż pożarna, sanepid) i instytucjami 

zajmującymi się rozwiązywaniem problemów dzieci i młodzieży;  

7) dzieli się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa z Radą Pedagogiczną i innymi pracownikami 

szkoły;  

8) współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 

9) promuje problematykę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.  

1a. Koordynator do spraw bezpieczeństwa zobowiązany jest do bieżącego śledzenia 

informacji i wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego 

Inspektora Sanitarnego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki w jednostkach 

oświatowych. 

2. Szczegółowy zakres zadań, obowiązków oraz kompetencji koordynatora do spraw 

bezpieczeństwa w szkole ustala Dyrektor Szkoły. 
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Rozdział 4 - Zadania wicedyrektora szkoły  

§ 47. 

 

Do zadań wicedyrektora należy:  

1) zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności;  

2) przygotowanie projektu następujących dokumentów:  

a) tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych;  

b) opracowanie projektu rocznego planu pracy wraz z zespołami rady pedagogicznej;  

c) opracowanie kalendarza imprez szkolnych.  

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracą zespołów nauczycielskich;  

4) przygotowanie projektu ocen pracy nauczycieli;  

5) wnioskowanie do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli  

i innych pracowników;  

6) prowadzenie księgi ewidencji uczniów oraz kontrola spełniania obowiązku szkolnego;  

7) opracowanie materiałów analitycznych, przygotowanie oceny efektów  

kształcenia i wychowania, prowadzenie mierzenia jakości pracy szkoły;  

8) wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez dyrektora; 

9) wspomaga Dyrektora w organizacji kształcenia na odległość w trakcie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkoły. 

 

Rozdział 5 - Pracownicy obsługi i administracji 

§ 48. 

 

1. Zasady pracy pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługowych określają 

odrębne przepisy.  

2. Z uwagi na charakter zakładu pracy, w którym są zatrudnieni, powinni reprezentować 

właściwą postawę wobec uczniów. 

3. Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego działania 

szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. 

4. Szczegółowe czynności pracowników, o których mowa określa Dyrektor zgodnie  

z odrębnymi przepisami. 

5. Pracownicy w swojej pracy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa, w tym  

w zakresie przestrzegania przepisów BHP, regulowanych odrębnymi przepisami. 

6. Do obowiązków pracowników szkoły niebędących nauczycielami należy przetwarzanie 

danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień, zgodnie z dokumentacją 

przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych. 

7. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych zagrożeniem zdrowia i życia 

pracowników, Dyrektor Szkoły może zobowiązać pracowników do pracy zdalnej, na 

zasadach i warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

 

Dział V - Uczniowie 

Rozdział I - Zasady rekrutacji uczniów 

§ 49. 
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1. Do szkoły uczęszczają uczniowie w wieku od 7 lat. 

2. Na wniosek rodziców do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci sześcioletnie, jeżeli 

dziecko: 

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 

w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo  

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez 

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje 

określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

3. Do klas pierwszych przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci z obwodu szkolnego.  

4. Rekrutację uczniów do klas pierwszych dla dzieci spoza obwodu określa regulamin 

przyjmowania dzieci do klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Kluczach.  

5. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dyrektor powołuje Komisję 

Rekrutacyjną.  

6. Komisja Rekrutacyjna, przyjmując dzieci do klas I, kieruje się kryteriami określonymi  

w regulaminie.  

7. Komisja przygotowuje protokół z przebiegu pracy komisji oraz listy dzieci przyjętych  

i nieprzyjętych (w terminach podanych w regulaminie).  

8. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do oddziału klasy 

pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje 

wolnymi miejscami.  

9. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ 

prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka  

i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium 

dochodu na osobę w rodzinie kandydata.  

10. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że 

spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem. 

11. Wynik postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły poprzez jej wywieszenie 

w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska oraz informację  

o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu kandydata.  

12. W terminie 7 dni od wywieszenia listy kandydatów rodzic może wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od wpływu wniosku.  

13. Rodzic kandydata może wnieść odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.  

14. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.  

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

poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 
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Rozdział 2 - Rekrutacja uczniów przybywających z zagranicy 

§ 50. 

 

1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do oddziału klasy I publicznej szkoły 

podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. 

2. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do oddziału klasy I publicznej szkoły 

podstawowej innej niż właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia- jeżeli dana 

szkoła dysponuje wolnymi miejscami.  

3. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniego oddziału klasy. 

4. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje 

zakwalifikowany do odpowiedniego oddziału klasy oraz przyjęty do szkoły na podstawie 

rozmowy kwalifikacyjnej.  

5. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala Dyrektor Szkoły oraz przeprowadza rozmowę,  

w razie potrzeby, w obecności nauczyciela.  

 

Rozdział 3 - Szkolny katalog praw ucznia 

 

§ 51 

1. Uczeń ma prawo wiedzieć, jakie prawa mu przysługują i jakie środki może wykorzystać, 

gdy te prawa są naruszane. 

2. Na władzach szkoły spoczywa obowiązek umożliwienia uczniowi zapoznania się ze 

Statutem Szkoły.  

3. Każdy uczeń jest równy wobec prawa. 

4. Uczeń ma prawo korzystać z form pomocy stypendialnej, doraźnej, rzeczowej.  

5. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uczeń ma prawo do bezpłatnej nauki. 

6. Uczeń ma prawo do swobodnego dostępu do zajęć odbywających się w szkole. 

7. Uczeń ma prawo korzystać ze zbiorów biblioteki szkolnej. 

8. Nikt nie może wyprosić ucznia z klasy lub go do niej nie wpuścić z jakiegokolwiek 

powodu.  

9. Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce, szkoła w miarę możliwości zobowiązana 

jest mu to zapewnić.  

10. Uczeń ma prawo do pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

11. Jeśli uczeń jest wybitnie uzdolniony – ma prawo do indywidualnego toku lub programu 

nauki. 

12. Uczeń ma prawo do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań na zajęciach 

pozalekcyjnych.  

13. Uczeń ma prawo do przekonań religijnych i światopoglądowych. 

14. Uczeń ma prawo do równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii, 

światopoglądu, przynależności do mniejszości kulturowych lub etnicznych. 

15. Uczeń ma prawo do równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela. 

16. Uczeń ma prawo do wolności myśli i wypowiedzi, sumienia i wyznania, ale jego rodzice 

sprawują pieczę nad korzystaniem z tej wolności. 

17. Uczeń ma prawo do nauki religii w szkole na podstawie deklaracji rodziców. 
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18. Uczeń ma prawo do uczestniczenia w obrzędach religijnych, ale nikt nie może go do tego 

zmusić ani mu tego zakazać. 

19. Wolność wypowiadania poglądów przysługuje każdemu uczniowi. 

20. Poglądy i opinie kontrowersyjne lub niezgodne z poglądami nauczyciela nie mogą mieć 

wpływu na oceny.  

21. Uczeń ma prawo do swobodnej wypowiedzi. Prawo to zawiera swobodę poszukiwania, 

otrzymywania i przekazywania informacji w dowolnej formie.  

22. Uczeń ma prawo, o ile nie narusza dobra innych osób, do kontrowersyjnych poglądów i 

opinii niezgodnych z kanonem nauczania, co nie zwalnia go jednocześnie od znajomości 

treści przewidzianych materiałem nauczania. 

23. Uczeń ma prawo do wypowiadania własnych sądów i opinii o bohaterach historycznych, 

literackich itp.  

24. Wolność wypowiadania poglądów oznacza możliwość wyrażania opinii o treściach 

programowych oraz metodach nauczania. 

25. Uczeń ma prawo do przedstawiania swojego stanowiska, gdy zapadają decyzje dotyczące 

uczniów. 

26. Uczniowie mają prawo do przedstawiania Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie 

Rodziców wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły.  

27. Samorząd Uczniowski, na wniosek Dyrektora Szkoły, wyraża pisemną opinię o pracy 

nauczyciela, podlegającego ocenie. 

28. Samorząd Uczniowski ma prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej i wyboru 

opiekuna Samorządu.  

29. Uczeń ma dostęp do wiedzy o prawach i uprawnieniach oraz o procedurach 

odwoławczych.  

30. Uczeń ma prawo do znajomości programów nauczania, kryteriów oceniania i wymagań 

edukacyjnych. 

31. Uczeń ma prawo do jawnej i umotywowanej oceny.  

32. Uczeń ma prawo do informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania. 

33. Uczeń ma prawo do informacji o zasadach i kryteriach oceniania zachowania oraz 

możliwości odwołania się od wystawionej oceny.  

34. Uczeń ma prawo do informacji o warunkach przystąpienia i trybie przeprowadzania 

egzaminu poprawkowego oraz zasadach poprawiania ocen.  

35. Uczeń ma prawo dostępu do informacji na temat życia szkolnego.  

36. Uczeń ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej. 

37. Uczeń ma prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-

wychowawczym.  

38. Uczeń ma prawo do nietykalności osobistej. 

39. Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności. 

40. Wszelkie kary, jakie stosuje się w szkole, muszą być zapisane w Statucie Szkoły i nie 

mogą naruszać nietykalności osobistej i godności ucznia.  

41. Uczeń ma prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego. 

42. Wszelkie informacje dotyczące życia prywatnego ucznia (sytuacja materialna, stan 

zdrowia, wyniki testów psychologicznych, informacje dotyczące rodziny – wykształcenie 



59 

 

rodziców, ewentualne problemy np. alkoholizm, rozwód itp.) znane wychowawcy lub innym 

pracownikom szkoły nie mogą być rozpowszechniane. 

43. Publiczne komentowanie sytuacji rodzinnej, społecznej czy osobistej ucznia jest 

zabronione. 

44. Uczeń ma prawo do tajemnicy swojej korespondencji.  

45. Uczeń ma prawo do higienicznych warunków nauki.  

46. Uczeń ma prawo do odpowiedniej temperatury w salach lekcyjnych. W przypadku braku 

możliwości zapewnienia minimalnej temperatury w salach lekcyjnych (+15 st.) Dyrektor 

Szkoły zawiesza czasowo zajęcia szkolne.  

47. Uczeń ma prawo do odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy. W związku z tym:  

1) w ciągu tygodnia mogą odbyć się najwyżej 2 sprawdziany; 

2) na ferie świąteczne nie zadaje się prac domowych.  

48. Uczeń będący w trudnej sytuacji materialnej ma prawo do otrzymywania pomocy 

materialnej np.: korzystania z posiłków w stołówce szkolnej. 

49. Uczeń szczególnie uzdolniony może otrzymywać stypendium za wyniki w nauce.  

50. Uczeń może należeć do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły. 

51. Uczeń ma prawo do wpływania na życie szkoły poprzez działalność w samorządzie 

klasowym i szkolnym. 

52. Przynależność ucznia do organizacji i stowarzyszeń pozaszkolnych jest prywatną sprawą 

ucznia i jego rodziców.  

53. Uczeń i jego rodzice mają prawo do pisemnego odwołania się od decyzji organów szkoły 

lub nałożonej kary zgodnie z procedurą. 

54. Uczeń i jego rodzice mają prawo do kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych 

administrowanych przez szkołę, w szczególności wglądu do treści danych, ich modyfikacji, 

poprawiania oraz skorzystania z innych uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

 

 

Rozdział 4 - Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

§ 52. 

 

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

2. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do Dyrektora Szkoły.  

3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za 

pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego.  

4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie.  

5. Skargi i wnioski nienależące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze 

wskazaniem właściwego adresata. 

6. Wnioski i skargi niezawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez 

rozpatrzenia.  

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

służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.  

8. Wnoszący skargę otrzymuje pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.  



60 

 

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

otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na 

które dekretowano skargę.  

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

 

 

Rozdział 5 - Szkolny katalog obowiązków ucznia 

§ 53. 

 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły. 

2. Uczeń ma obowiązek dbać o honor i tradycję szkoły.  

3. Uczeń ma obowiązek podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady 

Pedagogicznej, wychowawcy oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.  

4. Uczeń ma obowiązek szanować przekonania i własność innych osób.  

5. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

6. Uczeń ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne i swoich kolegów.  

7. Uczeń ma obowiązek dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.  

8. Uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć.  

9. Uczeń powinien przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia z niej, zgodnie z planem 

zajęć.  

10. Uczeń powinien przybywać na zajęcia punktualnie. Mimo spóźnienia uczeń zobowiązany 

jest przybyć do sali, w której odbywają się zajęcia.  

11. Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do lekcji, brać aktywny w nich 

udział, odrabiać prace domowe oraz uzupełniać braki wynikające z absencji.  

12. W czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z 

innymi uczniami w czasie prowadzenia lekcji przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie 

do tego upoważniony przez nauczyciela. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie 

głosu w czasie zajęć.  

13. W trakcie pisania zadań klasowych, sprawdzianów i kartkówek uczeń nie może używać 

korektora i długopisu wymazywalnego. 

14. Uczeń ma obowiązek przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych, wynikających z 

ich specyfiki (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, sala gimnastyczna, aula). 

15. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i środków zagrażających 

życiu i zdrowiu jego i innych.  

16. Uczeń powinien przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (komputerów, kamer, aparatów 

fotograficznych itp.) na terenie szkoły:  

1) podczas pobytu uczniów w szkole  obowiązuje całkowity zakaz używania przez nich 

telefonów komórkowych (aparaty mają być wyłączone i schowane);  

2) poza zajęciami edukacyjnymi (w czasie przerw i podczas pobytu ucznia w świetlicy 

szkolnej) telefon również nie może być używany; 

3) nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest zabronione;  
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17.   Uczeń jest zobowiązany przestrzegać zakazu, o którym mowa w ust. 16. W przypadku 

naruszenia zakazu stosuje się kary określone w  § 55 ust. 4 niniejszego Statutu. 

18. Uczniowie mają obowiązek szanować mienie Szkoły. Za zniszczenia odpowiedzialność 

materialną ponoszą rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia lub grupy uczniów 

przebywających w miejscu jej dokonania. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić 

zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy lub koszty zakupu zniszczonego mienia.  

19. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po 

skończonych zajęciach.  

20. Każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni.  

21. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas lekcji, imprez klasowych i przerw.  

22. Uczniowie, którzy z uzasadnionych powodów przebywają na terenie szkoły poza 

godzinami swoich zajęć lekcyjnych, mają obowiązek pozostawać w czytelni bądź świetlicy.  

23. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę rodziców.  

24. Uczeń jest zobowiązany niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do 7 

dni, przedstawić pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach w formie 

zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodzica o uzasadnionej przyczynie nieobecności 

ucznia. Po tym terminie nieobecności będą uznane za nieusprawiedliwione. 

25. Każdy uczeń powinien być ubrany odświętnie podczas:  

1) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego;  

2) grupowych bądź indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji;  

3) imprez okolicznościowych, jeśli taką decyzję podejmie wychowawca oddziału bądź Rada 

Pedagogiczna. 

26. Uczeń powinien być ubrany schludnie przy zachowaniu następujących ustaleń:  

1) w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar:  

a) zakaz farbowania włosów oraz makijażu z wyjątkiem imprez tj. zabawa andrzejkowa, bal 

noworoczny itp., 

b) zakaz noszenia biżuterii mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia ucznia lub jego 

kolegów, w szczególności długich, wiszących kolczyków, ostrych bransolet;  

2) zakaz noszenia ubioru z niestosownymi napisami, np.: wulgaryzmami lub wyrażeniami 

obrażającymi oraz naruszającymi godność drugiego człowieka; 

3) na terenie szkoły uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zmienne niezagrażające zdrowiu.  

27. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej i estetyki. 

28. Uczeń w trakcie zdalnej nauki zobowiązany jest do: 

1) kontrolowania realizacji treści nauczania, odrabiania i odsyłania terminowo zadań 

domowych, prac kontrolnych, itp.; 

2) kontaktowania się z nauczycielem za pomocą ustalonych narzędzi w godzinach zgodnych z 

tygodniowym planem lekcji lub w czasie ustalonym indywidualnie z nauczycielem. 

 

Rozdział 6 - Katalog nagród oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody 

§ 54. 

 

1. Uczeń szkoły podstawowej może otrzymać nagrody za:  

1) wyniki w nauce; 

2) osiągnięcia sportowe, artystyczne; 
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3) udział w życiu szkoły – pracę w Samorządzie Uczniowskim oraz innych organizacjach 

szkolnych; 

4) wolontariat lub inną działalność na rzecz środowiska; 

5) postawę prospołeczną – pomoc innym uczniom. 

2. Nagrody przyznawane są przez wychowawcę oddziału klasy, opiekunów organizacji 

szkolnych, Radę Rodziców i Dyrektora Szkoły Podstawowej. Przyznający nagrody w razie 

potrzeby konsultuje się z nauczycielami uczącymi danego ucznia. 

3. Przewidziane są następujące formy nagród: 

1) świadectwo z wyróżnieniem; 

2) stypendium motywacyjne za osiągnięcia w nauce; 

3) nagroda książkowa, rzeczowa, dyplom, puchar, statuetka lub medal; 

4) tytuł „Mistrza” z poszczególnych dziedzin nauki, tytuł „Najlepszego sportowca”, 

„Najlepszego czytelnika”, „Najlepszego ucznia”, tytuł „Klasa na medal”.  

5) pochwała ustna lub pisemna wychowawcy na forum klasy; 

6) pochwała ustna lub pisemna dyrektora na forum klasy lub szkoły; 

7) list pochwalny wychowawcy oddziału klasy do rodziców wyróżnionego ucznia; 

8) list gratulacyjny, wręczany przez Dyrektora Szkoły rodzicom wyróżnionego ucznia na 

forum szkoły; 

9) podziękowania dla rodziców podczas spotkań z rodzicami. 

4. Sposoby i formy dokumentowania nagród: 

1) pochwały zapisywane są przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym; 

2) gromadzone pochwały są podstawą do przyznania nagrody; 

3) każda przyznana nagroda powinna być odnotowana w dokumentacji wychowawcy 

oddziału klasy. 

5. Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody. 

6. Uczeń i jego rodzice mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody do Dyrektora 

Szkoły w formie pisemnej, zawierającej uzasadnienie, w terminie 7 dni od dnia 

poinformowania o przyznanej nagrodzie, gdy uznają, że jest nieadekwatna do uczniowskich 

osiągnięć.  

7. Sprzeciw może być złożony w dowolnej formie, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Składając sprzeciw rodzice lub uczeń uzasadniają jego 

złożenie.  

8. W celu rozpatrzenia sprzeciwu Dyrektor Szkoły powołuje komisję w składzie:  

1) wychowawca oddziału;  

2) pedagog szkolny; 

3) opiekun samorządu uczniowskiego;  

4) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;  

5) przedstawiciel rady rodziców. 

 10. Komisja rozpatruje sprzeciw, w obecności co najmniej 2/3 składu i podejmuje swoją 

decyzję poprzez głosowanie. Każda osoba z komisji posiada jeden głos. W przypadku równej 

liczby głosów, głos decydujący ma wychowawca oddziału.  

11. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie do 7 dni od dnia złożenia pisma i informuje, 

w formie pisemnej rodziców ucznia o zajętym stanowisku. 
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12. W przypadku niezadowalającej decyzji Dyrektora Szkoły uczniowi i jego rodzicom 

przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

 

Rozdział 7 - Katalog kar 

§ 55. 

 

1. Uczeń szkoły podstawowej może otrzymać karę za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły oraz 

wewnątrzszkolnych regulaminów. 

2. Kara może być zastosowana po uprzednim wysłuchaniu relacji zainteresowanych stron. 

3. Kary udzielane są uczniowi przez wychowawcę oddziału klasy, Dyrektora Szkoły lub 

komisję dyscyplinarną na wniosek opiekuna organizacji szkolnej, nauczycieli i pracowników 

szkoły. 

4. Powszechne kary stosowane wobec uczniów: 

1) rozmowa ostrzegawcza i upomnienie wychowawcy oddziału klasy, osobiste 

powiadomienie rodziców lub wpis do dziennika elektronicznego przez nauczycieli lub 

wychowawcę o nagannym postępowaniu dziecka; 

2) upomnienie – uwaga w dzienniku elektronicznym; 

3) czasowe zawieszenie w wybranych prawach ucznia w tym do: 

a) reprezentowania szkoły w imprezach szkolnych i międzyszkolnych, 

b) udziału w wycieczkach klasowych oraz imprezach klasowych i szkolnych; 

4) pozostawienie ucznia po zajęciach dla naprawienia wyrządzonych szkód; 

5) upomnienie Dyrektora Szkoły z pismem do rodziców; 

6) nagana wychowawcy: 

a) uczeń nagminnie spóźniający się na zajęcia otrzymuje naganę wychowawcy; 

b) uczeń, który w czasie pobytu w szkole używa telefonu komórkowego lub innych 

urządzeń elektronicznych, otrzymuje uwagę do dziennika. Trzy tego typu uwagi 

skutkują naganą wychowawcy; 

c) uczeń, który korzysta z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych 

podczas zajęć lekcyjnych, otrzymuje naganę wychowawcy. 

7) nagana Dyrektora Szkoły: 

a) za trzy nagany wychowawcy uczeń otrzymuje naganę Dyrektora Szkoły, która skutkuje 

obniżeniem oceny zachowania, 

b) w szczególnych okolicznościach uczeń otrzymuje naganę Dyrektora Szkoły z pominięciem 

nagany wychowawcy, 

c) o udzielonej naganie wychowawcy jak i naganie Dyrektora informujemy rodziców ucznia 

w sposób pisemny poprzez dziennik elektroniczny i potwierdzenie otrzymania wiadomości 

przez rodziców. Jeżeli jest to niemożliwe naganę wysyłamy pocztą listem poleconym na adres 

rodziców ucznia; 

9) przeniesienie do równoległego oddziału klasy po decyzji Rady Pedagogicznej, za zgodą 

Dyrektora Szkoły;  

10) w przypadkach rażącego naruszenia postanowień Statutu, przeniesienie ucznia do innej 

szkoły następuje na wniosek Dyrektora Szkoły, złożony do Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

5. Uczeń może być przeniesiony do innej szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej  

i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego w przypadku: 
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1) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników 

szkoły; 

2) dystrybucji narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadania; 

3) używania alkoholu i środków odurzających oraz bycia pod ich wpływem na terenie szkoły 

i w jej obrębie; 

4) naruszenia godności i nietykalności osobistej innych osób (przemoc fizyczna i psychiczna, 

użycie niebezpiecznych narzędzi); 

5) wyczerpania wszystkich kar regulaminowych przewidzianych w Statucie Szkoły; 

6) notorycznego opuszczania obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych bez 

usprawiedliwienia, a postępowanie takie powtarza się w kolejnym roku szkolnym. 

6. W przypadku rażącego naruszania postanowień Statutu Szkoły oraz nieskuteczności kar 

nakładanych przez wychowawcę, powoływana jest komisja dyscyplinarna. W jej skład 

wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor szkoły, pedagog szkolny, wychowawca, członek 

Samorządu Uczniowskiego. 

7. Uczeń, który został ukarany przez komisję dyscyplinarną, nie może uzyskać stypendium 

naukowego w danym roku. 

8.  „Wagę” uwagi ustala indywidualnie nauczyciel wychowawca. 

9. Możliwe jest łączenie kar: 

1) łączne wymierzanie kilku kar pozbawiających uczniów korzystania z niektórych praw 

wymierzane są na okres do 6 miesięcy; 

2) za przewinienia popełnione przez grupę uczniów takie jak np. zbiorowa ucieczka z lekcji, 

kara może być nałożona zespołowo na całą grupę. 

10. Zawieszenie kary: 

1) wymierzona kara lub jej część może być zawieszona na okres próby, nie dłużej niż na 3 

miesiące. Postanowienie o zawieszeniu kary wydaje osoba, która ją wymierzyła. 

Wymierzający karę może podjąć decyzję w tej sprawie z własnej inicjatywy. Zawieszenie 

wykonania kary może być połączone z nałożeniem na ucznia dodatkowych obowiązków; 

2) uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołania się od kary nałożonej przez Dyrektora 

Szkoły do Kuratorium Oświaty w ciągu 14 dni od dnia wydania decyzji. 

11. O każdym przypadku nałożenia kary na ucznia, wychowawca informuje rodziców w 

terminie do 14 dni. 

12. Niezależnie od nałożonej kary, łamanie przez ucznia praw zawartych w Statucie Szkoły 

będzie miało wpływ na obniżenie oceny zachowania. 

13. W przypadkach pedagogicznie uzasadnionych i po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej można stosować inne kary od wymienionych w ust.4, jeżeli nie są one 

sprzeczne z prawem. 

14. Kary pozbawiające uczniów możliwości korzystania z niektórych praw ucznia 

wymierzane są na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

15. W przypadku naruszenia prawa przez ucznia, Dyrektor Szkoły powiadamia rodziców i 

Policję. 

16. Możliwe jest też udzielenie decyzją Rady Pedagogicznej kary zbiorowej dla całej klasy 

przez zawieszenie w udziale w dyskotekach, zabawach klasowych i szkolnych, wycieczkach i 

innych imprezach organizowanych przez szkołę za nieprzestrzeganie postanowień Statutu 

Szkoły i nieprzestrzeganie obowiązków ucznia. 
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17. Brak zadania domowego, brak zeszytu, brak przyborów szkolnych, brak stroju galowego 

i do wychowania fizycznego oraz obuwia zmiennego skutkuje uwagą w dzienniku. 

18. W każdym okresie dopuszcza się wykorzystanie jednej z w/w uwag dwa razy. Na 

przedmiotach, które odbywają się tylko raz w tygodniu, wykorzystanie jednej z w/w uwag 

jeden raz nie ma wpływu na ocenę końcową. 

19. W przypadku korzystania z telefonu komórkowego nauczyciel nakazuje wyłączenie 

urządzenia i oddanie nauczycielowi w celu przekazywania do sekretariatu.  

20. Sposoby i formy dokumentowania kar: 

1) niewłaściwe zachowania ucznia zapisywane są przez nauczyciela w formie uwag w 

dzienniku elektronicznym; 

2) zgromadzone uwagi są podstawą do udzielenia nagany wychowawcy oddziału klasy, bądź 

wnioskowania przez niego do organów szkoły o nałożenie kar wyższych, np. nagany 

Dyrektora Szkoły oraz kar pozostających w gestii komisji dyscyplinarnej; Udzielone nagany 

skutkują obniżeniem oceny zachowania ucznia. 

3)  każda wymierzona wyższa kara (nagana) winna być odnotowana w dokumentacji 

wychowawcy oddziału klasy (dziennik elektroniczny), 

4) nagana Dyrektora Szkoły jest udzielana uczniowi w formie pisemnej na druku 

przygotowanym przez szkołę. 

21.Tryb odwołania się od wymierzonych kar: 

1) w przypadku kar nałożonych przez wychowawcę oddziału klasy, uczniowi przysługuje 

prawo odwołania się w formie pisemnej z uzasadnieniem w terminie 7 dni do Dyrektora 

Szkoły; 

2) decyzja Dyrektora Szkoły oraz organu nadzorującego po odwołaniu jest ostateczna; 

3) w sprawach spornych, po wyczerpaniu wszystkich innych form odwoławczych, 

dotyczących zasadności udzielania uczniowi kary, rodzice mogą zwrócić się o wyjaśnienie 

sytuacji do Rzecznika Praw Dziecka. 

22. W przypadku ciągłych, udokumentowanych naruszeń postanowień Statutu, Rada 

Pedagogiczna może zobowiązać Dyrektora Szkoły do złożenia wniosku do Kuratora Oświaty 

o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

23. Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne 

środki wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że kara 

przyczyni się do osiągnięcia celu wychowawczego. 

24. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody: 

1) Uczeń szkoły, rodzic ucznia oraz pracownik szkoły, może złożyć do Dyrektora 

umotywowane pisemne zastrzeżenia dotyczące przyznanej Uczniowi nagrody. Wnoszący 

winien się podpisać oraz wskazać adres korespondencyjny. 

2)  Zastrzeżenia złożone anonimowo nie będą rozpatrywane. 

3)  Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie 30 dni od dnia w którym zastrzeżenia zostały 

dostarczone do sekretariatu Szkoły. 

4)  Przed zajęciem stanowiska, Dyrektor występuje do organu który przyznał nagrodę  

z wnioskiem o pisemne ustosunkowanie się do zastrzeżeń, w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

od dnia doręczenia. Nie złożenie pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie 
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wskazanym w terminie wskazanym wyżej, jest poczytywane jako nie uznanie zastrzeżeń za 

zasadne. 

5) W przypadku gdy przyznającym nagrodę był Dyrektor albo Szkoła, Dyrektor występuje do 

Rady Pedagogicznej o pisemne ustosunkowanie się do zastrzeżeń, w terminie nie dłuższym 

niż 7 dni od dnia doręczenia. Nie złożenie pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń  

w terminie wskazanym w terminie wskazanym wyżej, jest poczytywane jako nie uznanie 

zastrzeżeń za zasadne. 

 

Rozdział 8 - Przechodzenie ucznia ze szkoły publicznej jednego typu do szkoły 

publicznej innego typu 

§ 56. 

 

1. W przypadku ucznia przechodzącego ze szkoły, w której nie realizował obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale Szkoły, Dyrektor zapewnia 

uczniowi warunki do zrealizowania treści nauczania z tych zajęć, do końca danego etapu 

edukacyjnego. 

2. Jeżeli z powodu rozkładu zajęć edukacyjnych lub innych ważnych przyczyn nie można 

zapewnić uczniowi, o którym mowa w ust. 1, warunków do zrealizowania treści nauczania  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale Szkoły, dla 

ucznia przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny z tych zajęć. 

3. W przypadku gdy uczeń w szkole, z której przechodzi, zrealizował obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne i uzyskał pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, a w oddziale Szkoły zajęcia te 

są lub będą realizowane w tym samym lub w węższym zakresie, uczeń jest zwolniony  

z obowiązku uczestniczenia w tych zajęciach. 

4. Jeżeli w oddziale klasy, do której uczeń przechodzi, uczniowie uczą się innego języka niż 

ten, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych 

uniemożliwia mu uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka 

obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi, uczeń jest obowiązany: 

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której 

przechodzi, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego 

albo: 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się 

w szkole, z której przechodzi, albo: 

3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego 

uczył się w szkole, z której przechodzi.  

5. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 niniejszego paragrafu, 

przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny zgodnie z ustawą.  

 

Dział VI - Rodzice 

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 

§ 57. 
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1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w zakresie nauczania, wychowania, 

profilaktyki i opieki nad uczniami. 

2. Rodzice mają prawo do:  

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

realizowanych w klasie i szkole;  

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania wewnątrzszkolnego;  

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce  

i zachowaniu, a także kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych administrowanych 

przez szkołę, w szczególności wglądu do treści danych, ich modyfikacji, poprawiania oraz 

skorzystania z innych uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych;  

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci; 

5) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat 

pracy szkoły; 

6) wnioskowania do Dyrektora Szkoły o powołanie Rady Szkoły. 

3. Rodzice zostali poinformowani i akceptują:  

1) przekazywanie przez szkołę niezamówionych informacji na skrzynkę pocztową, zgodnie z 

ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną;  

2) wykonywanie w czasie organizowanych przez szkołę imprez zdjęć dziecka oraz ich 

publikację na stronie internetowej lub w gablotach szkoły, w związku z działaniami 

informacyjnymi i marketingowymi szkoły;  

3) udział dziecka w badaniach psychologicznych prowadzonych przez szkołę;  

4) wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez szkołę prac dziecka wytworzonych pod 

kierunkiem nauczyciela na zajęciach szkolnych lub dla celów zajęć szkolnych;  

5) publikację danych dotyczących dziecka i jego osiągnięć na tablicy i/lub stronie 

internetowej Szkoły, w związku z działaniami informacyjnymi oraz marketingowymi szkoły.  

4. Rodzice zostali poinformowani, iż administratorem danych osobowych jest Szkoła 

Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach. Dane zgromadzone przez ADO będą 

przetwarzane wyłącznie w celach statutowych szkoły, w zakresie wynikającym z przepisów 

szczegółowych, w tym Ustawy o oświacie, a także w celach archiwalnych i statystycznych. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych,  

w szczególności obowiązku szkolnego. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do 

treści danych, ich modyfikacji i poprawiania. Dane nie będą przedmiotem sprzedaży  

i udostępniania za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych 

przepisami prawa. 

 

Dział VII - Ocenianie wewnątrzszkolne 

Rozdział 1 - Przepisy ogólne 

§ 58. 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności:  
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1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

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

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3) ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału 

klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie 

szkoły.  

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co 

zrobił dobrze i wskazywaniu kierunków jego rozwoju, jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju; 

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

5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno  

-wychowawczej. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz innych zajęć; 

2) ustalanie kryteriów oceniania i zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

według skali i w formach przyjętych w Szkole Podstawowej w Kluczach; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali ustalonej  

w Statucie Szkoły; 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i 

trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

 

§ 59. 

 

Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia; 
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2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania, na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt.1, 2 i 3, który jest objęty 

pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole, na podstawie rozpoznania dokonanego w 

szkole zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie tej opinii. 

 

§ 60. 

 

1. Każda ocena uwzględniać powinna możliwości ucznia oraz wysiłek, jaki uczeń wkłada  

w uzyskanie tej oceny. 

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki, zajęć 

artystycznych 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 - także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia 

w dziedzinach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 

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

zajęciach wychowania fizycznego, z zajęć wychowania fizycznego oraz informatyki na 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 

wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. 

4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”. 

5. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 60a. 

 

1. W ocenianiu zajęć z wychowania fizycznego nauczyciel bierze pod uwagę prace pisemne 

ucznia bądź przygotowaną prezentację lub projekt dotyczące tematyki kultury fizycznej i 

edukacji prozdrowotnej oraz teoretyczną znajomość zagadnień sportowych, np. poprzez 

opracowanie planu rozgrzewki, opis zasad danej gry zespołowej lub przygotowanie 

tygodniowego planu treningowego.   

2. Nauczyciel wychowania fizycznego może rekomendować uczniom korzystanie ze 

sprawdzonych stron internetowych, na których zamieszczane są zestawy bezpiecznych 

ćwiczeń fizycznych i instruktaży tanecznych możliwych do wykonania w domu lub na 

świeżym powietrzu, np. na terenie dostępnych lasów i parków. 

3. Nauczyciel wychowania fizycznego może oceniać ucznia także na podstawie odesłanych 

przez ucznia nagrań/ zdjęć z wykonania zleconych zadań 

4. Nauczyciel wychowania fizycznego może zachęcać uczniów do wypełniania dzienniczków 

aktywności fizycznej. 
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Rozdział 2 - Ocena z zajęć edukacyjnych w klasach I – III 

§ 61. 

 

1. W klasach I-III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach śródroczne i roczne 

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. 

2. Ocena opisowa to pisemna informacja nauczyciela dotycząca: 

1) rozwoju poznawczego ucznia (mówienie i słuchanie, czytanie i pisanie, umiejętności 

matematyczne, umiejętności społeczno-przyrodnicze); 

2) rozwoju artystycznego ucznia (sfera plastyczna, muzyczna, techniczna); 

3) rozwoju psychomotorycznego ucznia; 

4) umiejętności korzystania z komputera; 

5) znajomości języka obcego nowożytnego. 

3. Wzór oceny opisowej określa zespół nauczycieli klas I-III i może on podlegać modyfikacji 

po uzgodnieniu ze wszystkimi nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej. Ze wzorem należy 

zapoznać rodziców i uczniów na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym. 

4. W terminie trzech dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie opisowej rodzice 

mają prawo ubiegać się o zmianę oceny, składając do Dyrektora Szkoły pisemny wniosek 

zawierający uzasadnienie. Wniosek rozpatruje zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej  

i wychowawca zawiadamia o decyzji zespołu rodziców ucznia. 

 

§ 62. 

 

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas I – III z poszczególnych edukacji określone są  

w podstawie programowej. 

 

§ 63. 

 

1. Oceny bieżące w klasach I-III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach są 

ustalane według skali sześciostopniowej i wpisywane do  dziennika lekcyjnego: 

1) 6 – celujący; 

2) 5 – bardzo dobry; 

3) 4 – dobry; 

4) 3 – dostateczny; 

5) 2 – dopuszczający; 

6) 1 – niedostateczny. 

2. Oceny bieżące w dziennikach lekcyjnych mają zapis tylko cyfrowy. Niedopuszczalne są 

przy ocenach znaki: „+”, „ – ”.  

3. Podstawową formą oceny bieżącej ucznia jest komentarz słowny nauczyciela odnoszący 

się do osiągnięć i postępów dziecka, jego pracy i wysiłku. 

4. Ocena opisowa w klasach I-III dotyczy różnych rodzajów edukacji wczesnoszkolnej: 

społecznej, polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, muzycznej, plastycznej, ruchowej, 

techniki, informatyki. 
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5. Opisowa ocena klasyfikacyjna śródroczna w klasach I-III polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym okresie oraz zawiera dodatkowe 

wskazówki dla rodziców dotyczące pracy z dziećmi w domu. 

6. Na koniec I okresu rodzice uczniów klas I-III otrzymują kartę informacyjną  

o osiągnięciach i postępach ucznia.  

7. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I-III uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub 

rozwijaniem uzdolnień. 

8. Najpóźniej na 14 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca 

powiadamia uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie opisowej. 

9. Klasyfikacja roczna odbywa się w klasach I-III na 7 dni przed zakończeniem zajęć  

w danym roku szkolnym. Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej odbywa się najpóźniej 

4 dni przed zakończeniem zajęć w danym roku szkolnym. 

10. W przypadku braku możliwości wystawienia oceny przez nauczyciela prowadzącego 

zajęcia edukacyjne w klasach I-III, ocenę wystawiają nauczyciele uczący w danym oddziale 

oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wyznaczony przez dyrektora. 

11. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klas I-III na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia. 

12.  Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 

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

szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

13. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  

i zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym są ocenami opisowymi. 

14. Zasady oceniania muszą być dostosowane do przyjętych w szkole rozwiązań kształcenia 

na odległość. 

 

§ 63a. 

 

W klasach I-III oceny bieżące za wiadomości i umiejętności ustala się w stopniach według 

następującej skali:1 - 6 

1) stopień 6, gdy uczeń w pełni opanował zakres wiadomości i umiejętności objęte 

programem nauczania, oraz dodatkowo wykazuje zainteresowania poza podstawę 

programową; 

2) stopień 5, gdy uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności; 

3) stopień 4, gdy opanowane wiadomości i umiejętności nie są pełne, ale pozwalają na dalsze 

opanowywanie treści; 

4) stopień 3, gdy uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności, 

sprawiający kłopoty w przyswajaniu trudniejszych treści; 
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5) stopień 2, gdy opanowane wiadomości i umiejętności są niewielkie i utrudniają dalsze 

kształcenie; 

6) stopień 1, gdy wiadomości i umiejętności nie są opanowane, uczeń nie radzi z zadaniami 

nawet z pomocą nauczyciela. 

 

Rozdział 3 - Ocena z zajęć edukacyjnych w klasach IV – VIII 

§ 64. 

 

1. W klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej przyjmuje się następujące oceny bieżące 

określające poziom wiadomości i umiejętności z zakresu pewnego obszaru wiedzy: 

1) 6 – celujący; 

2) 5 – bardzo dobry; 

3) 4 – dobry; 

4) 3 – dostateczny ; 

5) 2 – dopuszczający; 

6) 1 – niedostateczny. 

2. Oceny bieżące w dziennikach lekcyjnych mają zapis tylko cyfrowy. Niedopuszczalne są 

przy ocenach znaki: „+”, „ – ”.  

3. Oceną negatywną jest ocena niedostateczna. Pozostałe oceny są pozytywne. 

 

§ 65. 

 

Zakres wiadomości i umiejętności wymaganych od ucznia na poszczególne oceny: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określony w podstawie programowej,  

samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwijaniu problemów teoretycznych 

lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające 

poza podstawę programową danej klasy; 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i 

innych, kwalifikując się do finału na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, rejonowym, 

powiatowym, gminnym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową przedmiotu 

w danej klasie; 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte w podstawie programowej, potrafi zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych w podstawie programowej danej klasy; 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne. 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
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a) opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w danej klasie 

na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym konieczne 

do dalszego kształcenia; 

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności. 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekraczają możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki; 

b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu 

trudności. 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej 

przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu; 

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu 

trudności. 

 

§ 66. 

 

1. Formy oceniania i zasady przeprowadzania sprawdzianów i prac klasowych 

obowiązujących w szkole: 

1) klasówki całogodzinne (dwugodzinne) obejmujące partię materiału z więcej niż trzech 

jednostek lekcyjnych należy zapowiadać uczniom z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem a ich termin zapisać w dzienniku lekcyjnym (nie dotyczy kartkówek); 

2) dopuszczalne są tylko dwie całogodzinne (dwugodzinne) klasówki w tygodniu; 

3) uczeń ma prawo zapoznać się ze sprawdzoną i ocenioną kontrolną pracą pisemną w ciągu 

dwóch tygodni od jej przeprowadzenia; 

4) dopuszczalne są niezapowiedziane kartkówki z trzech ostatnich lekcji; 

5) uczeń jest zobowiązany do zwrotu sprawdzonej i ocenionej pisemnej pracy po dokonaniu 

jej poprawy w formie określonej przez nauczyciela; 

6) rodzice mają prawo wglądu do pisemnych prac uczniów w ramach konsultacji; 

7) na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją ustnie; 

8) nauczyciel obowiązany jest umożliwić uczniom poprawienie sprawdzianów. Sprawdzian 

można poprawić w ciągu dwóch tygodni od wystawienia oceny i poinformowania o niej 

ucznia. O poprawie oceny wyższej niż dostateczny, decyduje nauczyciel prowadzący.  

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek 

napisania go w ciągu dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły w wyznaczonym 

terminie i godzinie przez nauczyciela. Do dziennika zajęć wpisuje się oceny otrzymane i 

poprawione. Nieusprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianie lub niezgłoszenie się w ciągu 

dwóch tygodni w celu napisania sprawdzianu ma odzwierciedlenie w kryteriach oceny 

zachowania.  

9) odpowiedzi ustne, czyli sprawdzenie wiedzy obejmujące zakres materiału nawiązujący do 

tematyki z poprzednich trzech lekcji; 
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10) praca na lekcji to aktywność ucznia na zajęciach np.: ćwiczenia pisemne, udział  

w dyskusjach dotyczących tematów lekcji. 

2. Nieobecność uczniów w szkole spowodowana wycieczką szkolną nie zwalnia ich  

z obowiązku przygotowania się do zajęć na następny dzień. 

3. Nieprzygotowanie się do zajęć spowodowane całodniową lub kilkudniową wycieczką 

nauczyciel prowadzący zajęcia może uwzględnić po konsultacji z wychowawcą klasy. 

4. Uczeń po nieobecności na zajęciach jest zobowiązany do uzupełnienia zaległych 

wiadomości (w czasie uzgodnionym z nauczycielem danego przedmiotu). 

5. Uczeń, który brał udział w imprezie organizowanej na terenie szkoły w godzinach 

popołudniowych i wieczornych, ma prawo do nieprzygotowania się do zajęć w dniu 

następnym. 

6. Nauczyciele zobowiązani są ograniczyć zadawanie prac domowych do minimum na czas 

dni wolnych od nauki (weekendy i święta). 

7. Uczeń może uzyskać ocenę bardzo dobrą za „plusy” (decyzję o ilości „plusów” zostawia 

się nauczycielowi). 

1) „plus” może otrzymać uczeń za pracę na lekcji, dodatkowo wykonane pomoce lub inne 

formy zaangażowania, które odnotowywane są w dokumentach własnych nauczyciela (nie  

w dzienniku lekcyjnym). 

8. Wprowadza się następujące skróty jednolitych oznaczeń w dziennikach lekcyjnych:  

1) / informuje o zaległości ucznia, np. uczeń nie pisał sprawdzianu, kartkówki, nie oddał  

pracy, 

2) / z następującą po nim oceną oznacza nadrobienie zaległości lub poprawę, 

3) (/) ocena poprawiana, gdzie znak „( )” oznacza ocenę taką samą lub niższą z poprawy od 

oceny ze sprawdzianu, 

4) np. – nieprzygotowany. 

9. W każdym okresie dopuszcza się wykorzystanie w/w uwagi dwa razy. Na przedmiotach, 

które są tylko raz w tygodniu, wykorzystanie w/w uwagi jeden raz jest bez wpływu na ocenę 

końcową.  

10. W dziennikach lekcyjnych ponadto przy każdym przedmiocie, w górnych rubrykach 

pisze się w skrócie lub całościowo, czego dotyczy dana ocena. 

10a. W  dzienniku elektronicznym w rubryce OCENY dopuszcza się w klasach ósmych zapis 

(kolorem zielonym) informujący o procentowych wynikach próbnych egzaminów  

ósmoklasisty. 

11. W dzienniku elektronicznym oceny z prac pisemnych powinny być wpisywane kolorem 

czerwonym. Pozostałe oceny kolorem czarnym, niebieskim lub zielonym. 

12. Ocena z religii jest umieszczana na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie 

zachowania. Nie należy zamieszczać danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii 

uczeń uczęszczał. Ocena z religii nie ma wpływu na promocję ucznia do następnej klasy.  

13. Ocena z religii jest brana pod uwagę podczas obliczania średniej oceny śródrocznej  

i rocznej. 

 

Rozdział 4 - Ocena zachowania 

§ 67. 
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1. Wychowawca oddziału klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

ich rodziców o warunkach i sposobie oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie 

ubiegania się o roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od przewidywanych. 

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

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycję szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom; 

8) udział ucznia w wolontariacie. 

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

4. W klasach I – III oceny klasyfikacyjne zachowania są opisowe i ustalone według 

następujących kryteriów: 

1) kultura osobista ucznia; 

2) aktywność społeczna; 

3) stosunek do obowiązków szkolnych. 

5. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

1) Wzorowo wypełnia szkolne obowiązki; 

2) Zgodnie i aktywnie współpracuje z innymi w grupie; 

3) Zna i zawsze stosuje podstawowe zwroty i formy grzecznościowe; 

4) Sumiennie wywiązuje się z zawartych umów i własnych zobowiązań; 

5) Zawsze prawidłowo reaguje na wszelkie polecenia i uwagi; 

6) Bierze aktywny udział w różnych konkursach i przedsięwzięciach; 

7) Swoją postawą daje wzorowy przykład innym uczniom. 

6. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) Bardzo dobrze wypełnia szkolne obowiązki; 

2) Z reguły zgodnie i aktywnie współpracuje z innymi w grupie; 

3) Zna i najczęściej stosuje podstawowe zwroty i formy grzecznościowe; 

4) Bardzo dobrze wywiązuje się z zawartych umów i własnych zobowiązań; 

5) Prawidłowo reaguje na wszelkie polecenia i uwagi; 

6) Chętnie bierze udział w różnych konkursach i przedsięwzięciach; 

7) Swoją postawą daje bardzo dobry przykład innym uczniom. 

7. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) Potrafi zgodnie i aktywnie współpracować z innymi w grupie; 

2) Zna i stosuje podstawowe zwroty i formy grzecznościowe; 



76 

 

3) Dobrze wywiązuje się z zawartych zobowiązań; 

4) Zazwyczaj prawidłowo reaguje na wszelkie polecenia nauczyciela i uwagi; 

5) Właściwie angażuje się w obowiązki wynikające z roli ucznia; 

6) Rozwiązuje konflikty bez agresji i przemocy. 

8. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

1) Zazwyczaj zgodnie i aktywnie współpracuje z innymi w grupie, ale czasami popada w 

konflikty z kolegami; 

2) Zna podstawowe zasady i formy grzecznościowe, ale czasami używa słów nie 

mieszczących się w kanonie dobrego wychowania; 

3) Zazwyczaj wywiązuje się z powierzonych obowiązków wynikających z roli ucznia. 

9. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

1) Często popada w konflikty z kolegami, ma problem ze zgodną współpracą w grupie, jest 

dość pasywny; 

2) Zna podstawowe zwroty i formy grzecznościowe, ale często ich nie stosuje; 

3) Często nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków wynikających z roli ucznia. 

10. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

1) Nie potrafi zgodnie i aktywnie współpracować w grupie; 

2) Zna, ale nie stosuje podstawowych zwrotów i form grzecznościowych; 

3) Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia; 

4) Nie reaguje na polecenia nauczyciela i uwagi; 

5) Nie słucha innych i nie wyciąga wniosków z popełnionych błędów; 

6) Swoją postawą daje zły przykład innym uczniom. 

11. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału klasy 

po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale, innych nauczycieli szkoły, 

uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

12. Zasięgnięcie opinii nauczycieli odbywa się według trybu:  

1) nauczyciele wystawiają propozycję ocen w formie pisemnej z wykorzystaniem arkusza 

pomocniczego; 

2) pozostali nauczyciele mają prawo do wyrażania opinii własnej do wychowawcy oddziału 

klasy najpóźniej do dnia wystawienia ocen klasyfikacyjnych (zapis, notatka z rozmowy w 

zeszycie uwag); 

3) zasięganie opinii zespołu klasowego uczniów i ocenianego ucznia odbywa się w drodze 

dyskusji na godzinach do dyspozycji wychowawcy, co wychowawca potwierdza stosownym 

zapisem w dzienniku lekcyjnym. W przypadku nieobecności ocenianego ucznia w danym 

dniu, zasięganie opinii winno odbyć się w innym terminie zaproponowanym przez 

wychowawcę. 

13. W przypadku nieobecności wychowawcy oddziału klasy do ustalenia klasyfikacyjnej 

oceny zachowania dyrektor powołuje komisję w składzie: pedagog i dwóch nauczycieli 

uczących w tej klasie. 

14. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

15. W przypadku braku możliwości wystawienia klasyfikacyjnej oceny zachowania przez 

wychowawcę zastępuje go pedagog szkolny i dwóch nauczycieli wskazanych przez dyrektora. 
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16. Przy przewidywanej ocenie nagannej zachowania wychowawca winien poinformować 

ucznia i jego rodziców o sytuacji na miesiąc przed klasyfikacją poprzez dziennik 

elektroniczny z potwierdzeniem jej otrzymania. W przypadku braku takiej możliwości 

wychowawca przesyła tę informację pocztą z potwierdzeniem odbioru. 

17. Wychowawcy są zobowiązani do wystawiania ocen zachowania na 14 dni przed 

klasyfikacją i podania ich w dzienniku w celu umożliwienia konsultacji oceny z innymi 

nauczycielami. 

18. Punktem wyjścia dla wychowawcy przy wystawianiu oceny zachowania jest zasada 

równości wszystkich uczniów wobec przyjętych kryteriów, bez względu na to jaką ocenę 

zachowania uczeń uzyskał w poprzedniej klasie, w poprzednim roku szkolnym. 

19. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

20. Zasady ustalania ocen zachowania uczniów: 

1) systematyczne prowadzenie zeszytu uwag przez wychowawców i pozostałych nauczycieli 

(informacje o zachowaniu uczniów na lekcjach, przerwach, zajęciach pozaszkolnych  

i pozalekcyjnych – uwagi pozytywne i negatywne); 

2) jawne wpisywanie uwag w obecności ucznia; 

3) wykorzystanie uwag przy ustalaniu oceny z uczniami – dwa razy w ciągu roku; 

4) analizowanie na godzinach wychowawczych uwag negatywnych w celu poprawy 

zachowania uczniów; 

5) powiadomienie rodziców o złym zachowaniu dziecka w szkole i poza szkołą; 

6) indywidualne rozmowy z dzieckiem lub rodzicami i uświadomienie im konsekwencji 

niewłaściwego zachowania. 

21. Szczegółowe kryteria ocen zachowania uczniów klas IV-VIII. 

3) ocena wzorowa: 

a) wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia Statutu Szkoły, zalecenia Dyrektora Szkoły, 

wychowawcy i Samorządu Uczniowskiego, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla 

innych uczniów w klasie i szkole; 

b) dba o honor i tradycje szkoły, godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; 

c) wykazuje właściwą postawę wobec tradycji i symboli narodowych; 

d) wykazuje własną inicjatywę w podejmowaniu działań na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 

uczestnicząc w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach 

kulturalnych, reprezentuje szkołę na zewnątrz; 

e) samodzielnie doskonali swą wiedzę i umiejętności, rozwija swoje zainteresowania; 

f) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez 

nauczyciela, szczególnie wzorowo pełni dyżury klasowe; 

g) dba o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu; 

h) systematyczne uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności 

oraz spóźnień w terminie wyznaczonym przez wychowawcę; 

i) dba o zdrowie oraz propaguje zdrowy i bezpieczny styl życia; 

j) przestrzega wszystkich zasad zachowania podczas przerw, w stołówce szkolnej, w 

bibliotece i właściwie reaguje na ich łamanie; 
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k) właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła, swoją postawą stanowi wzór do 

naśladowania; 

l) w pracy z grupą wykazuje pozytywne cechy podczas pełnienia powierzonej mu funkcji; 

m) jest tolerancyjny wobec przekonań i poglądów innych, potrafi stawać w obronie innych; 

n) dba o piękno mowy ojczystej; 

o) jest uczciwy, życzliwy i prawdomówny w codziennym postępowaniu.  

4) ocena bardzo dobra: 

a) bardzo dobrze wypełnia wszystkie postanowienia zawarte w obowiązkach ucznia, 

umieszczonych w Statucie Szkoły; 

b) dba o honor i tradycje szkoły, godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, 

c) wykazuje właściwą postawę wobec tradycji i symboli narodowych; 

d) wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska, uczestnicząc w 

konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych, reprezentuje 

szkołę na zewnątrz; 

e) systematycznie przygotowuje się do zajęć szkolnych, doskonali wiedzę i umiejętności, 

rozwija swoje zainteresowania; 

f) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków, powierzonych mu przez 

nauczyciela, bardzo dobrze pełni dyżury klasowe; 

g) dba o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu; 

h) systematyczne uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności 

i spóźnień w terminie wyznaczonym przez wychowawcę; 

i) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

j) przestrzega wszystkich zasad zachowania podczas przerw, w stołówce szkolnej oraz w 

bibliotece, właściwie reaguje na ich łamanie; 

k) właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła; 

l) jest tolerancyjny wobec przekonań i poglądów innych osób, zgodnie współpracuje w 

grupie; 

m) jest uczciwy, życzliwy i prawdomówny w codziennym postępowaniu.  

5) ocena dobra: 

a) dobrze wypełnia wszystkie postanowienia zawarte w obowiązkach ucznia umieszczonych 

w Statucie Szkoły; 

b) dba o honor i tradycje szkoły, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; 

c) uczestniczy w zajęciach szkolnych, ubiera się zgodnie z normami obyczajowymi, jak też 

przepisami zawartymi w Statucie Szkoły; 

d) wykazuje właściwą postawę wobec tradycji i symboli narodowych; 

e) bierze udział w pracy na rzecz klasy i szkoły, uczestnicząc w konkursach, akcjach 

szkolnych i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych, reprezentuje szkołę na zewnątrz; 

f) przygotowuje się do zajęć szkolnych, dąży do doskonalenia wiedzy i umiejętności oraz 

rozwijania swoich zainteresowań; 

g) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez 

nauczyciela, dobrze pełni dyżury klasowe; 

h) dba o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu 

i) systematyczne uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności 

oraz spóźnień; 
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j) unika konfliktów i kłótni; 

k) przestrzega zasad zachowania podczas przerw, w stołówce i w bibliotece; 

l) właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła; 

m) jest tolerancyjny wobec przekonań i poglądów innych osób, zgodnie współpracuje w 

grupie; 

n) jest uczciwy, życzliwy i prawdomówny w codziennym postępowaniu.  

6) ocena poprawna: 

a) stara się wypełniać postanowienia zawarte w obowiązkach ucznia umieszczonych w 

Statucie Szkoły; 

b) stara się dbać o honor i tradycje szkoły, zdarza mu się łamać zasady kulturalnego 

zachowania w szkole i poza nią; 

c) uczestniczy w zajęciach szkolnych, jego stroje bywają niezgodne z normami 

obyczajowymi i przepisami zawartymi w Statucie Szkoły; 

d) przejawia szacunek wobec tradycji i symboli narodowych; 

e) bierze udział w życiu klasy; 

f) rzadko uczestniczy w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach 

kulturalnych; 

g) przygotowuje się do większości zajęć szkolnych, stara się doskonalić wiedzę i 

umiejętności oraz rozwijać swoje zainteresowania; 

h) poprawnie wypełnia powierzone mu obowiązki; 

i) stara się dbać o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu; 

j) ma pojedyncze nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia; 

k) w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej naprawia szkodę lub w inny 

sposób ją rekompensuje; 

l) nie popada w konflikty z kolegami i innymi osobami; 

m) zdarza mu się łamać zasady kulturalnego zachowania w szkole i poza nią; 

n) nie zawsze reaguje na przejawy krzywdy i zła; 

o) nie zawsze angażuje się w prace grupowe; 

p) zdarza mu się nie wykazywać tolerancji wobec przekonań i poglądów innych osób; 

q) podporządkowuje się zaleceniom Dyrektora Szkoły, wychowawcy, Samorządu 

Uczniowskiego oraz przepisom Statutu Szkoły; 

r) sporadycznie przejawia brak szacunku w stosunku do innych osób; 

s) stara się być prawdomówny i uczciwy w codziennym postępowaniu; 

t) stara się unikać zachowań agresywnych. 

7) ocena nieodpowiednia: 

a) nie wywiązuje się z wypełniania postanowień zawartych w obowiązkach ucznia 

umieszczonych w Statucie Szkoły; 

b) nie dba o honor i tradycje szkoły; 

c) nie zawsze uczestniczy w zajęciach szkolnych; 

d) nie przejawia szacunku wobec tradycji i symboli narodowych; 

e) nie bierze udziału w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska; 

f) nie uczestniczy w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach 

kulturalnych, nie reprezentuje szkoły na zewnątrz; 

g) lekceważy przygotowanie się do zajęć szkolnych 



80 

 

h) lekceważy doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie swoich zainteresowań; 

i) niesystematycznie wypełnia powierzone mu obowiązki; 

j) sporadycznie uważa na lekcjach, często rozmawia z innymi uczniami i zabiera głos nawet, 

gdy nie zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela; 

k) niszczy mienie szkolne, społeczne i prywatne; 

l) ma liczne nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia; 

m) swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych osób; 

n) nie reaguje na przejawy krzywdy i zła; 

o) swoim zachowaniem przeszkadza członkom grupy w pracy; 

p) nie przejawia tolerancji wobec przekonań i poglądów innych osób; 

q) łamie zalecenia Dyrektora Szkoły, wychowawcy i Samorządu Uczniowskiego; 

r) łamie zasady kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 

s) przejawia brak szacunku wobec innych osób; 

t) ubiera się niezgodne z normami obyczajowymi, jak też przepisami zawartymi w Statucie 

Szkoły; 

u) jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu; 

v) przejawia agresję słowną i fizyczną. 

8) ocena naganna: 

a) łamie postanowienia zawarte w obowiązkach ucznia umieszczonych w Statucie Szkoły; 

b) odrzuca troskę o honor i tradycje szkoły; 

c) nie bierze udziału w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska; 

d) nie uczestniczy w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach 

kulturalnych, nie reprezentuje szkoły na zewnątrz; 

e) lekceważy przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

f) lekceważy doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie swoich zainteresowań; 

g) lekceważy wypełnianie powierzonych mu obowiązków; 

h) świadomie niszczy mienie szkolne, społeczne i prywatne; 

i) ma dużą liczbę nieusprawiedliwionych godzin i spóźnień; 

j) notorycznie łamie zasady zachowania na przerwach, nie reaguje na uwagi innych osób; 

k) uniemożliwia pracę w grupie nie zachowując uwagi, rozmawiając z innymi uczniami oraz 

lekceważąc polecenia nauczycieli; 

l) łamie zalecenia Dyrektora Szkoły, wychowawcy i Samorządu Uczniowskiego, nie 

przestrzega postanowień Statutu Szkoły, namawia innych do ich nieprzestrzegania; 

m) drastycznie łamie zasady kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 

n) przejawia brak szacunku wobec innych osób; 

o) często i świadomie prowokuje otoczenie swoim zachowaniem; 

p) przejawia agresję słowną i fizyczną; 

q) ubiera się niezgodne z normami obyczajowymi, jak też przepisami zawartymi w Statucie 

Szkoły; 

r) jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu. 

22. Na czternaście dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

wychowawcy informują uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych zachowania. 
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23. Uczeń lub rodzic nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą złożyć w sekretariacie do Dyrektora 

Szkoły wniosek o podwyższenie przewidywanej oceny. Wniosek winien zawierać 

uzasadnienie i wskazanie, o jaką ocenę uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą 

rozpatrywane. 

24. Uczeń lub jego rodzic mogą wnioskować o podwyższenie przewidywanej oceny 

zachowania o jedną wyżej. 

25. Dyrektor Szkoły przekazuje do rozpatrzenia wniosek wychowawcy klasy, który ponownie 

w zespole nauczycieli uczących w danej klasie z udziałem pedagoga szkolnego analizuje 

zachowanie ucznia w danym roku szkolnym oraz wszelkie okoliczności zawarte we wniosku. 

26. Zespół nauczycieli, o którym mowa w ust. 21, analizuje również zgodność wystawienia 

przewidywanej oceny z obowiązującym w szkole trybem i ze swoją opinią zapoznaje 

Dyrektora Szkoły. Z posiedzenia sporządzony jest protokół zawierający w szczególności datę 

posiedzenia, imię i nazwisko ucznia, skład komisji i ustalenia. 

27. Decyzję o ocenie klasyfikacyjnej zachowania podejmuje wychowawca klasy i informuje o 

niej ucznia i jego rodziców. 

28. Ocenianie zachowania uczniów w czasie nauczania na odległość może polegać na 

podsumowaniu zachowania ucznia w okresie poprzedzającym zawieszenie działalności 

szkoły, a także zachowanie ucznia w okresie nauki na odległość, a zwłaszcza jego 

systematyczności i aktywności w realizacji zleconych form nauki.  

29. Przy ocenianiu zachowania można wziąć również pod uwagę kulturę korespondencji, 

którą odznacza się uczeń - tj. sposób w jaki formułuje wiadomości za pośrednictwem poczty 

elektronicznej do nauczycieli (np. z zachowaniem odpowiednich form grzecznościowych).  

30. W trakcie nauczania zdalnego z wykorzystaniem chociażby wideokonferencji można 

wziąć pod uwagę zachowanie ucznia w trakcie prowadzenia przez nauczyciela lekcji - np. czy 

przeszkadza nauczycielowi oraz innym uczniom w trakcie wypowiedzi. 

 

Rozdział 5 - Zasady oceniania i klasyfikowania 

§ 68. 

 

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

w terminach określonych przez Dyrektora Szkoły i ogłoszonych w kalendarzu pracy szkoły. 

2. Klasyfikacja roczna w klasach IV-VIII odbywa się na tydzień przed zakończeniem zajęć  

i określa poziom wiedzy i umiejętności z zakresu danego przedmiotu oraz postępy ucznia w 

nauce tego przedmiotu w każdym z dwóch okresów. Klasyfikacyjne zebranie Rady 

Pedagogicznej odbywa się najpóźniej 4 dni przed zakończeniem zajęć w danym roku 

szkolnym 

3. W klasach IV-VIII śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

4. Minimalna liczba ocen niezbędna do klasyfikacji śródrocznej to trzy oceny cząstkowe 

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

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Śródroczna i roczna 

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

klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 
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6. Roczne oceny klasyfikacyjne powinny być wystawione nie później niż 2 dni przed 

klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. 

7. W dzienniku lekcyjnym oceny klasyfikacji śródrocznej mogą być wpisywane skrótami: 

1) celujący – cel ; 

2) bardzo dobry – bdb; 

3) dobry – db; 

4) dostateczny – dst; 

5) dopuszczający – dop; 

6) niedostateczny – ndst. 

7. Oceny klasyfikacyjne roczne, począwszy od klasy IV zapisuje się w pełnym brzmieniu: 

1) celujący – 6; 

2) bardzo dobry – 5; 

3) dobry – 4; 

4) dostateczny – 3; 

5) dopuszczający – 2; 

6) niedostateczny – 1. 

8. W przypadku braku możliwości wystawienia oceny przez nauczyciela prowadzącego 

dane zajęcia edukacyjne, wystawia ją zespół nauczycieli w składzie: wychowawca klasy, 

dwóch nauczycieli tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

9. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie powinny być ustalane jako średnia 

arytmetyczna. 

10. Na jeden miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej należy 

powiadomić rodziców poprzez dziennik elektroniczny o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych oraz nieklasyfikowaniu ich dzieci, odnotowując ten fakt w dziennikach 

zajęć lekcyjnych w osobnej kolumnie „przewidywana ocena”. Informacja ta wymaga 

potwierdzenia przez rodziców. W przypadku braku takiej możliwości informację tę wysyła 

wychowawca poprzez pocztę, przesyłką z potwierdzeniem odbioru. 

11. W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej, nauczyciel wspólnie z pedagogiem i 

wychowawcą ustala sposób poprawy oceny, dokumentując działania na odrębnym druku oraz 

podaje uczniowi warunki jej poprawienia. 

12. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów najpóźniej na 14 dni przed datą wystawiania 

rocznych ocen klasyfikacyjnych mają obowiązek wystawić przewidywane roczne oceny 

klasyfikacyjne, wpisując je do dziennika lekcyjnego w osobnej kolumnie „przewidywana 

ocena”.  

13. Najpóźniej na 14 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca powiadamia uczniów i rodziców w formie pisemnej o przewidywanych 

ocenach. Informacja ta podpisana przez rodzica winna być zwrócona do wychowawcy w 

ciągu 3 dni. Ocena przewidywana nie jest oceną klasyfikacyjną. Odwołanie od 

przewidywanej oceny nie dotyczy klasyfikacji śródrocznej. 

14. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie może być niższa 

od przewidywanej. 

15. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. 
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16. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła 

powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

17. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzianu wiadomości  

i umiejętności przeprowadzonego na skutek zastrzeżeń do trybu wystawienia oceny. 

18. Informowanie rodziców i uczniów o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej 

nie jest obowiązkowe – oprócz przewidywanej oceny niedostatecznej. 

19. O postępach w nauce na odległość uczniowie oraz ich rodzice są informowani przez 

nauczycieli za pośrednictwem dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej. Po 

sprawdzeniu pracy ucznia nauczyciel wysyła informację zwrotną z podsumowaniem lub 

oceną  wykonanego zadania. 

 

Rozdział 6 - Klasyfikowanie 

 

§ 69. 

 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  

w szkolnym planie nauczania. 

2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”, 

„nieklasyfikowana”. 

3. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania,  

z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego na podstawie 

odrębnych przepisów oraz zachowania ucznia, a także na ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu 

edukacyjnego opracowanego na podstawie odrębnych przepisów oraz zachowania ucznia w 

danym roku szkolnym i ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są 

ocenami opisowymi. 

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

zachowania. 

 

§ 70. 
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1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje uczeń, który:  

1) nie został sklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności w szkole 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania; 

2) nie został sklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania; 

3) realizuje na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki; 

4) spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

1a. Ustalając ocenę klasyfikacyjną nauczyciel zobowiązany jest brać pod uwagę frekwencję 

ucznia od początku roku szkolnego. W trakcie kształcenia na odległość nauczyciel 

zobowiązany jest wziąć pod uwagę także możliwości ucznia w zakresie korzystania ze 

sprzętu elektronicznego, sytuację domową, rodzinną itd. 

2. Uczeń, o którym mowa w ust.2 pkt. 1 zgłasza wniosek do wychowawcy klasy lub 

Dyrektora Szkoły najpóźniej do dnia zebrania Rady Pedagogicznej (wystarczy prośba ustna 

ucznia). 

3. Uczeń o którym mowa w ust. 2 pkt 2 przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego, za zgodą 

Rady Pedagogicznej. 

4. Rada Pedagogiczna przed podjęciem decyzji analizuje sytuację życiową ucznia, 

przedstawioną przez wychowawcę klasy, zasięga opinii nauczycieli uczących przedmiotów,  

z których uczeń jest niesklasyfikowany; 

1) Uchylony. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, 

plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. Takiemu uczniowi nie ustala się oceny zachowania. 

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

7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami i 

przeprowadzony nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych.  

8a. Jeżeli nie ma żadnych przeciwskazań ani przeszkód egzamin klasyfikacyjny może być 

przeprowadzony zdalnie (za pomocą środków komunikacji elektronicznej). 

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 

poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji 

wchodzą: 

1) nauczyciele prowadzący dane zajęci edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

10. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć 

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

11. Egzamin klasyfikacyjny dla pozostałych nieklasyfikowanych uczniów przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 
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12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice. 

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się: 

1) protokół zawierający w szczególności: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; imiona i nazwiska 

osób wchodzących w skład komisji, 

b) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin klasyfikacyjny, 

c) termin egzaminu poprawkowego, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania egzaminacyjne, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

2) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego;  

3) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

13a. W przypadku egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej protokół 

wypełnia się zdalnie. 

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

15. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w §64 ust.2 przeprowadza komisja, 

w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

16. Dyrektor Szkoły uzgadnia z uczniem, o którym mowa i jego rodzicami liczbę zajęć 

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

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

 

§ 71. 

 

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

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się  

w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

3a. Jeżeli nie ma żadnych przeciwskazań ani przeszkód egzamin poprawkowy może być 

przeprowadzony zdalnie (za pomocą środków komunikacji elektronicznej). 
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4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę 

lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły 

powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,  

z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu  

z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

6a. W przypadku egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej protokół 

wypełnia się zdalnie.  

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

odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. 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, wyznaczonym 

przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.  

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada Pedagogiczna 

może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej 

ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym 

planem nauczania i będą realizowane w klasie programowo wyższej. 

11. Przed podjęciem decyzji członkowie Rady Pedagogicznej zasięgają opinii nauczyciela 

prowadzącego dane zajęcia edukacyjne i wychowawcy oddziału klasy w zakresie możliwości 

edukacyjnych ucznia. 

 

§ 72. 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z pisemnym wnioskiem do nauczyciela lub 

wychowawcy wystawiającego roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych lub roczną 

ocenę zachowania o uzasadnienie wystawionej oceny, również w formie pisemnej. 
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2. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny. Zastrzeżenia w formie pisemnej mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie 

później jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;  

3) w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

5. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu  

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

przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

7. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący 

komisji; 

b) wychowawca oddziału; 

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

d) pedagog; 

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

f) przedstawiciel Rady Rodziców. 

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego 

takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

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

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

ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 
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10. Przepisy dotyczące zgłaszania zastrzeżeń stosuje się także w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego. W tym 

przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. Termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 

5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

11. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) termin sprawdzianu, 

e) zadania sprawdzające, 

f) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem; 

3) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

odpowiedziach ucznia. 

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu  

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

przez Dyrektora Szkoły. 

15. Wszystkie powyższe przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 

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

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

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

 

§ 72a. 

Tryb i warunki uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć 

edukacyjnych i oceny klasyfikacyjnej zachowania 

  

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela 

zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.  

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień  i 

tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen bieżących jest 

równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.  

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne 

przepisy.  

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby);  
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2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 

pisemnych;  

4) uzyskanie ze sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych, również w trybie 

poprawy ocen niedostatecznych;  

5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym 

konsultacji indywidualnych.  

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie 

podania do wychowawcy klasy na 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną.  

6. W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, 

wychowawca odnotowuje ten fakt na podaniu ucznia i przekazuje je nauczycielowi 

przedmiotu.  

7. Nauczyciel przedmiotu odnotowuje na podaniu spełnienie przez ucznia pozostałych 

kryteriów ust. 4, wyrażając zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.  

8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 5. 

prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu 

przyczynę jej odrzucenia.  

9. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 2 dni przed klasyfikacyjnym 

zebraniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela 

przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione 

poniżej jego oczekiwań.  

10. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony 

do dokumentacji wychowawcy klasy.  

11. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został 

zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.  

12. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny przewidywanej niezależnie od 

wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.  

13. Jeśli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną zachowania 

mogą zwrócić się do Dyrektora Szkoły z pisemną prośbą uzasadniającą prośbę o ponowne 

rozpatrzenie.   

14. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

komisji.  

15. W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako 

przewodniczący komisji;  

2) wychowawca klasy;  

3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,  

4) pedagog;  

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;  

6) przedstawiciel Rady Rodziców.  

16. Roczna ocena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.  
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17. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, zadania sprawdzające, 

termin zebrania komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z 

uzasadnieniem, podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

 

Rozdział 7 - Promowanie 

§ 73. 

 

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 

w każdym roku szkolnym. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może 

postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III szkoły podstawowej na wniosek 

wychowawcy oddziału klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia. Opinia rodzica nie 

jest wiążąca. Zasięgnięcie opinii rodziców ma formę pisemną, która może mieć charakter: 

1) odpowiedniego zapisu w dzienniku potwierdzonego podpisem rodzica 

2) notatki służbowej sporządzonej na odrębnym druku poświadczonym podpisem rodzica; 

3) pisemnego oświadczenia rodzica. 

2. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału klasy lub na wniosek 

wychowawcy oddziału klasy i po uzyskaniu zgody rodziców Rada Pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo 

wyższej również w ciągu roku szkolnego (bez opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej). 

3. Uczniowie klas I-III na zakończenie roku szkolnego mogą otrzymać pamiątkowe dyplomy, 

upominki lub książki ufundowane przez rodziców. 

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 i 

świadectwo z wyróżnieniem. 

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

średniej ocen wlicza się również roczne oceny uzyskane z tych zajęć. Uczeń, który uczęszczał 

na dodatkowe zajęcia edukacyjne i otrzymał roczną ocenę ndst, jest promowany do klasy 

programowo wyższej. 

7. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, 

w porozumieniu z rodzicami. 

8. Uczeń szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

i ma opóźnienia w realizacji programu nauczania, co najmniej jednej klasy, a który w szkole 

podstawowej specjalnej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny 

uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz rokuje 

opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być 

promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 
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9. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej 

Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu  

z rodzicami. 

10. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 70 ust.4 nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej i powtarza klasę.  

11. Nagrodę otrzymuje uczeń klas IV-VIII za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia 5,0 i 

powyżej) oraz za wzorowe zachowanie. 

12. Nagroda książkowa przyznawana jest również uczniom klas I-VIII za 100% frekwencję.  

 

 

Rozdział 8 - Egzamin ósmoklasisty 

§ 74. 

 

1. Spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania. 

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: 

1) język polski; 

2) matematykę; 

3) język obcy nowożytny; 

4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 

niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 

ósmoklasisty. 

5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: 

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo 

2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do 

egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest 

uczniem. 

7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie 

dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek 

dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 

z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu  

z rodzicami ucznia. 

8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. 
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Rozdział 9 - Dokumentowanie oceniania 

§ 75. 

 

1. Ocenianie uczniów jest dokumentowane w: 

1)  dziennikach zajęć lekcyjnych/dzienniku elektronicznym; 

2) arkuszach ocen; 

3) protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

4) protokołach sprawdzianów wiadomości i umiejętności; 

5) protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

6) protokołach z prac komisji powołanej w trybie ubiegania się o wyższą od przewidywanej 

roczną oceną klasyfikacyjną zachowania; 

7) protokołach zebrań Rady Pedagogicznej i zespołu nauczycieli uczących w danym 

oddziale; 

8) sprawdzianie wiadomości i umiejętności przeprowadzonym w trybie ubiegania się  

9) o wyższą od przewidywanej roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych; 

10) zeszycie uwag i spostrzeżeń dotyczących zachowania ucznia; 

11) arkuszach pomocniczych prowadzonych w związku z zasięganiem opinii nauczycieli  

w sprawie klasyfikacyjnych ocen zachowania uczniów. 

2. Dokumentacja, o której mowa w pkt.1, 2, 10, jest udostępniana do wglądu uczniom  

i rodzicom na ich wniosek, przez wychowawcę oddziału klasy, w zakresie dotyczącym 

danego ucznia, od dnia jej wytworzenia, do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym 

roku szkolnym, w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia. 

3. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 3, 4, 5, jest udostępniana do wglądu uczniom  

i rodzicom na ich wniosek, przez przewodniczących komisji od dnia jej wytworzenia do 

ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, w którym uczeń kończy szkołę,  

w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia. 

4. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 6,7,9, jest udostępniana do wglądu uczniom  

i rodzicom na ich wniosek przez dyrektora od dnia jej wytworzenia do ostatniego dnia zajęć 

dydaktycznych w roku szkolnym, w którym uczeń kończy szkołę, w terminie uzgodnionym  

z rodzicami ucznia. Z dokumentu wymienionego w pkt.7 dyrektor sporządza wyciąg 

dotyczący danego ucznia.  

 

§ 76. 

 

1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane przez nauczyciela 

prowadzącego dane zajęcia edukacyjne uczniom w trakcie zajęć lekcyjnych w terminie nie 

później niż 14 dni roboczych od dnia oddania pracy do sprawdzenia. Rodzicom mogą być 

one udostępnione w formie fotokopii, w terminie zgodnym z ustalanym harmonogramem 

dyżurów nauczycieli lub w innym terminie, po uprzednim umówieniu się. 

2. W przypadku braku możliwości udostępnienia sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej 

ucznia przez nauczyciela, który pracę sprawdził i ocenił, zadanie to realizuje wychowawca 

oddziału klasy. 
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3. Ustalone oceny z prac pisemnych są uzasadnione przez nauczyciela, który ocenę ustalił, 

na pracy ucznia. Oceny ustalone w zeszycie przedmiotowym lub w materiałach 

ćwiczeniowych nauczyciel uzasadnia ustnie uczniowi i rodzicom, nie później niż do 14 dni 

roboczych od dnia poinformowania ucznia o ustalonej ocenie. 

4. O ustalonych ocenach z innych form oceniania uczeń jest informowany ustnie 

bezpośrednio po ustaleniu oceny wraz z jej uzasadnieniem przez danego nauczyciela,  

a rodzice, na ich wniosek w formie ustnej, nie później niż do 14 dni od dnia ustalenia oceny. 

5. Wykazy ocen bieżących, śródrocznych, klasyfikacyjnych i proponowanych rocznych 

klasyfikacyjnych rodzice otrzymują od wychowawcy na zebraniach i spotkaniach z rodzicami 

zgodnie z ustalonym harmonogramem lub w innym terminie, po uprzednim umówieniu się. 

 

§ 77. 

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca oddziału klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz 

inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione do wglądu uczniowi lub jego 

rodzicom. Rodzice potwierdzają wgląd własnoręcznym podpisem. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany przechowywać pisemne prace kontrolne ucznia przez jeden 

rok. 

7. Rodzice i dzieci mają prawo być informowani o bieżących wynikach w nauce. 

8. Osobami właściwymi do udzielania tego typu informacji są w kolejności: wychowawca, 

nauczyciel przedmiotu, pedagog, Dyrektor Szkoły. 

9. Informacje dotyczące bieżących ocen udzielane są według następujących zasad: 

1) uczeń może skorzystać na bieżąco z informacji o swoich wynikach w nauce od nauczycieli 

przedmiotów, a także raz w tygodniu podczas spotkań z wychowawcą; 

2) rodzic może uzyskać powyższe informacje na spotkaniach z wychowawcą (tzw. 

wywiadówki), podczas dni otwartych lub w określone dni tygodnia.  

10. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem podczas kształcenia na 

odległość do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

11. Monitorowanie postępów uczniów odbywa się poprzez: 

1) Obserwację pracy ucznia, w tym aktywność ucznia; 



94 

 

2) Zaangażowanie ucznia w kontaktach z nauczycielem i kolegami w grupie; 

3) Rozwiązywanie zadań i wykonywanie prac wskazanych przez nauczyciela; 

4) Terminowe wykonywanie zadań; 

5) Wykazywanie własnej inicjatywy przez ucznia przy pojawiających się trudnościach; 

6) Wykorzystywanie przez ucznia wiedzy i umiejętności wcześniej nabytych do 

wykonywania kolejnych zadań. 

12. Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów zależą od specyfiki przedmiotu. 

13. W zależności od formy komunikacji w uczniem, nauczyciele monitorują i sprawdzają 

wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce. 

 

Rozdział 10 - Ukończenie szkoły 

§ 78. 

 

1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 

najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 

dobrą ocenę zachowania. 

 

 

Dział VIII - Postanowienia końcowe 

Rozdział 1 - Ceremoniał szkolny 

§ 79. 

 

1. Szkoła posiada własny sztandar, hymn oraz ceremoniał szkolny. 

1) awers sztandaru stanowi niebieskie tło, na którym widnieje wyhaftowany złotymi 

literami napis:  

BĄDŹCIE APOSTOŁAMI MIŁOŚCI. 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KLUCZACH. 

W centrum znajduje się portret patrona Jana Pawła II obejmującego dwójkę dzieci: chłopca i 

dziewczynkę. Tło rewersu jest czerwone, a na nim wyhaftowany jest srebrny orzeł w złotej 

koronie. Z trzech stron sztandar obszyty jest złotymi frędzlami; 

 Nad orłem widnieje napis:  

BÓG, HONOR, OJCZYZNA. 

2) sztandar oraz insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są na terenie szkoły; 

3) kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok szkolny; 

4) sztandar bierze udział we wszystkich uroczystościach na terenie szkoły oraz 

organizowanych przez administrację samorządową i państwową; 

5) sztandar może brać udział w uroczystościach religijnych. 

2. Ceremoniał szkolny obejmuje uroczystości: 

1) święta i rocznice państwowe; 
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2) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego; 

3) ślubowanie klas pierwszych; 

4) Dzień Edukacji Narodowej; 

5) Święto Patrona Szkoły; 

6) pożegnanie absolwentów szkoły. 

3. Opis ceremoniału szkolnego oraz hymn stanowią odrębny dokument. 

 

§ 80. 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Regulaminy określające działalność organów Szkoły Podstawowej jak też wynikające  

z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również  

z przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo oświatowe. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ 

prowadzący: Gminny Zespół Oświaty w Kluczach ul. Partyzantów 1, na mocy odrębnych 

przepisów. 

 

Rozdział 2 - Statut i jego zmiana 

§ 81. 

 

1. Organami uprawnionymi do wnioskowania w sprawie zmian przepisów Statutu Szkoły są:  

1) Dyrektor Szkoły;  

2) Rada Pedagogiczna;  

3) Rada Rodziców  

4) organ prowadzący;  

5) organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

2. Wszelkich zmian w treści statutu dokonuje Rada Pedagogiczna w drodze nowelizacji.  

3. Wnioski w sprawie zmian wnoszone są do przewodniczącego Rady Pedagogicznej.  

4. Dyrektor Szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedstawia złożone wnioski w celu 

ich zaopiniowania.  

5. Projekt zmian w Statucie przedstawiany jest do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.  

6. Od momentu uchwalenia zmiany, staje się ona prawem.  

7. Dyrektor Szkoły informuje organy: prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny  

o zmianach dokonanych w statucie.  

8. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może w ciągu 30 dni od daty uchwalenia uchylić 

Statut Szkoły albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są sprzeczne z prawem.  

9. Radzie Pedagogicznej przysługuje prawo odwołania od decyzji organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny do Ministra Edukacji Narodowej w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.  

10. Dyrektor Szkoły po nowelizacji Statutu opracowuje i publikuje tekst jednolity Statutu. 
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