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Rozdzia  1 

Postanowienia wst pne 

§ 1 

1. Szko a Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach jest publiczn  szko   

podstawow .  

2.  Siedzib  szko y jest budynek przy ul. Krakowskiej 51. 

3.  Organem prowadz cym jest Gmina Olkusz. 

7. Organem sprawuj cym nadzór pedagogiczny nad szko  jest Ma opolski Kurator O wiaty 

w Krakowie. 

§ 2 

1.  Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.  

2. Szko a prowadzi oddzia y przedszkolne. 

3. wiadectwo uko czenia szko y potwierdza uzyskanie wykszta cenia podstawowego             

i uprawnia do ubiegania si  o przyj cie do szko y ponadpodstawowej. 

 

§ 3 

1.  Szko a jest jednostk  bud etow . 

2.  Zasady gospodarki finansowej szko y okre laj  odr bne przepisy. 

 

§ 4 

1.  Ilekro  w statucie jest mowa o: 

1) Szkole – nale y przez to rozumie  Szko  Podstawow  im. Henryka Sienkiewicza  

      w Gorenicach oraz oddzia  przedszkolny funkcjonuj cy przy Szkole; 

2) Oddziale przedszkolnym - nale y przez to rozumie  oddzia  przedszkolny 3 - 6  

 latków; 

3) Radzie Pedagogicznej – nale y rozumie  wszystkich nauczycieli zatrudnionych     

w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorenicach i nauczyciela oddzia u;  
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4) przedszkolnego dzia aj cego przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza                  

w Gorenicach; 

5) statucie – nale y przez to rozumie  Statut Szko y Podstawowej im. Henryka 

Sienkiewicza w Gorenicach; 

6) nauczycielu – nale y przez to rozumie  ka dego pracownika pedagogicznego szko y; 

7)  uczniu – nale y przez to rozumie  ucznia ucz szczaj cego do Szko y Podstawowej       

im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach; 

8) wychowanku  –  nale y przez to rozumie  dzieci uczestnicz ce w zaj ciach 

przedszkolnych w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole  Podstawowej im. Henryka 

Sienkiewicza w Gorenicach;  

9) rodzicach – nale y przez to rozumie  tak e prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawuj ce piecz  zast pcz  nad dzieckiem; 

10) organie prowadz cym – nale y przez to rozumie  Gmin  Olkusz. 

 

Rozdzia  2 

Cele i zadania szko y 

 

§ 5 

1.  Szko a realizuje cele i zadania wynikaj ce z przepisów prawa oraz uwzgl dniaj ce szkolny 

zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szko y. 

 

§ 6 

1.  Dzia alno  edukacyjna szko y jest okre lona przez: 

1)   szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje ca  dzia alno  szko y  

z punktu widzenia dydaktycznego, 

2)  program wychowawczo-profilaktyczny obejmuj cy: 

a)  tre ci i dzia ania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz 

rodziców, 
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b)  tre ci i dzia ania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzon  diagnoz  

potrzeb     i problemów wyst puj cych w danej spo eczno ci szkolnej, skierowane 

do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2.  Nauczyciele i inni pracownicy szko y maj  obowi zek realizowa  program wychowawczo-

profilaktyczny szko y. Tre ci wychowawcze realizuje si  w ramach zaj  edukacyjnych, 

zaj  z wychowawc  oraz podczas zaj  pozalekcyjnych. 

3. Edukacja szkolna przebiega w nast puj cych etapach edukacyjnych: 

1)  wychowanie przedszkolne organizowane w oddzia ach przedszkolnych,  

2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szko y podstawowej, 

3)  drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szko y podstawowej. 

4.  Szko a realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewn trzne ród a finansowania w celu 

wzbogacenia oferty edukacyjnej.  

 

§ 7 

1.  Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie ca ciowego 

rozwoju dziecka w zakresie zada  zwi zanych z:  

1)  wspieraniem wielokierunkowej aktywno ci dziecka poprzez organizacj  warunków 

sprzyjaj cych nabywaniu do wiadcze  w fizycznym, emocjonalnym, spo ecznym               

i poznawczym obszarze jego rozwoju, 

2) tworzeniem warunków umo liwiaj cych dzieciom swobodny rozwój, zabaw                  

i odpoczynek w poczuciu bezpiecze stwa, 

3) wspieraniem aktywno ci dziecka podnosz cej poziom integracji sensorycznej                 

i umiej tno ci korzystania z rozwijaj cych si  procesów poznawczych, 

4) zapewnieniem prawid owej organizacji warunków sprzyjaj cych nabywaniu przez 

dzieci do wiadcze , które umo liwi  im ci  procesów adaptacji oraz pomoc 

dzieciom rozwijaj cym si  w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony, 
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5)  wspieraniem samodzielnej, dzieci cej eksploracji wiata, doborem tre ci adekwatnych 

do poziomu rozwoju dziecka, jego mo liwo ci percepcyjnych, wyobra   

i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowa , 

6) wzmacnianiem, indywidualno ci, poczucia warto ci, oryginalno ci dziecka oraz 

potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie, 

7) promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjaj cych rozwojowi 

nawyków i zachowa  prowadz cych do samodzielno ci, dbania o zdrowie, sprawno  

ruchow  i bezpiecze stwo, w tym o bezpiecze stwo w ruchu drogowym, 

8)  przygotowywaniem do rozumienia emocji, uczu  w asnych i innych ludzi oraz 

dbaniem o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych 

sytuacji, pojawiaj cych si  w szkole oraz sytuacji zadaniowych, uwzgl dniaj cych 

tre ci adekwatne do intelektualnych mo liwo ci i oczekiwa  rozwojowych dzieci, 

9)  tworzeniem sytuacji edukacyjnych buduj cych wra liwo  dziecka, w tym wra liwo  

estetyczn , w odniesieniu do wielu sfer aktywno ci cz owieka: mowy, zachowania, 

ruchu, rodowiska, ubioru, muzyki, ta ca, piewu, teatru, plastyki, 

10) tworzeniem warunków pozwalaj cych na bezpieczn , samodzieln  eksploracj  

otaczaj cej dziecko przyrody, stymuluj cych rozwój wra liwo ci i umo liwiaj cych 

poznanie warto ci oraz norm odnosz cych si  do rodowiska przyrodniczego, 

adekwatnych do etapu rozwoju dziecka, 

11) tworzeniem warunków umo liwiaj cych bezpieczn , samodzieln  eksploracj  

elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania                      

i podejmowania intencjonalnego dzia ania, prezentowania wytworów swojej pracy, 

12)  wspó dzia aniem z rodzicami, ró nymi rodowiskami, organizacjami i instytucjami,  

uznanymi przez rodziców za ród o istotnych warto ci, na rzecz tworzenia warunków 

umo liwiaj cych rozwój to samo ci dziecka, 

13) kreowaniem, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadz cych do  

poznania przez dziecko warto ci i norm spo ecznych, których ród em jest rodzina, 

grupa w szkole, inne doros e osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowa  

wynikaj cych z warto ci mo liwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju, 
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14) systematycznym uzupe nianiem, za zgod  rodziców, realizowanych tre ci 

wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikaj ce z pojawienia si  w otoczeniu 

dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpiecze stwa i harmonijnego rozwoju, 

15) systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia si  dziecka, 

prowadz cych do osi gni cia przez nie poziomu umo liwiaj cego podj cie nauki  

w szkole, 

16)  organizowaniem zaj  – zgodnie z potrzebami – umo liwiaj cych dziecku poznawanie 

kultury i j zyka mniejszo ci narodowej lub etnicznej lub j zyka regionalnego, 

17)  tworzeniem sytuacji edukacyjnych sprzyjaj cych budowaniu zainteresowania dziecka 

zykiem obcym nowo ytnym, ch ci poznawania innych kultur. 

2.  Celem kszta cenia w szkole jest przede wszystkim dba  o integralny rozwój 

biologiczny, poznawczy, emocjonalny, spo eczny i moralny ucznia, a zadaniami s : 

1)  wprowadzanie uczniów w wiat warto ci, w tym ofiarno ci, wspó pracy, solidarno ci, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców post powania           

i budowanie relacji spo ecznych, sprzyjaj cych bezpiecznemu rozwojowi ucznia 

(rodzina, przyjaciele), 

2)  wzmacnianie poczucia to samo ci indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej     

i etnicznej, 

3)  formowanie u uczniów poczucia godno ci dla w asnej osoby i szacunku dla godno ci 

innych osób, 

4)  rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywno , innowacyjno  i przedsi biorczo , 

5) rozwijanie umiej tno ci krytycznego i logicznego my lenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania, 

6)  ukazywanie warto ci wiedzy jako podstawy do rozwoju umiej tno ci, 

7)  rozbudzanie ciekawo ci poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki, 

8)  wyposa enie uczniów w taki zasób wiadomo ci oraz kszta towanie takich 

umiej tno ci, które pozwalaj  w sposób bardziej dojrza y i uporz dkowany zrozumie  

wiat, 
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9)  wspieranie ucznia w rozpoznawaniu w asnych predyspozycji i okre laniu drogi dalszej 

edukacji, 

10)  wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pog bianie wiedzy oraz zaspokajanie     

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawo ci poznawczej, 

11)  kszta towanie postawy otwartej wobec wiata i innych ludzi, aktywno ci w yciu 

spo ecznym oraz odpowiedzialno ci za zbiorowo , 

12) zach canie do zorganizowanego i wiadomego samokszta cenia opartego  

na umiej tno ci przygotowania w asnego warsztatu pracy, 

13)  ukierunkowanie ucznia ku warto ciom. 

3.  Szko a realizuje cele i zadania okre lone w ust. 1 i 2 poprzez: 

1)  prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiej tno ci niezb dnych w procesie 

dalszego kszta cenia, 

2)  rozwijanie poznawczych mo liwo ci uczniów tak, aby mogli oni przechodzi   

od dzieci cego do bardziej dojrza ego i uporz dkowanego rozumienia wiata, 

3)  rozwijanie i przekszta canie spontanicznej motywacji poznawczej w motywacj  

wiadom , przygotowuj c do podejmowania zada  wymagaj cych systematycznego            

i d szego wysi ku intelektualnego i fizycznego, 

4)  uwzgl dnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kszta cenia,  

5)  rozwijanie umiej tno ci poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbli szego   

otoczenia  rodzinnego, spo ecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego, 

6) umacnianie wiary dziecka we w asne si y i w mo liwo  osi gania trudnych,                

ale warto ciowych celów, 

7)  rozbudzanie i rozwijanie wra liwo ci estetycznej dziecka, 

8)  wzmacnianie poczucia to samo ci kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej, 

9)  kszta towanie zainteresowa  w asnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami           

i obyczajami oraz zagro eniami dla miasta i regionu, 

10)  kszta towanie samodzielno ci, obowi zkowo ci, odpowiedzialno ci za siebie i innych, 
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11)  zach canie do indywidualnego i grupowego dzia ania na rzecz innych, 

12)  kszta towanie umiej tno ci reagowania na zagro enie bezpiecze stwa, ycia  

i zdrowia, 

13) kszta towanie potrzeby i umiej tno ci dbania o w asne zdrowie, sprawno  fizyczn       

i w ciw  postaw  cia a, 

14)  promowanie ochrony zdrowia, kszta towanie nawyków higieny osobistej, zdrowego 

ywienia i higieny pracy umys owej, 

15)  poznanie szkodliwo ci rodków odurzaj cych (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.)     

i zaznajomienie z instytucjami udzielaj cymi pomocy, 

16)  opiek  nad uczniami z rodzin zagro onych patologi  i niewydolnych wychowawczo, 

17)  poznawanie cech w asnej osobowo ci i u wiadamianie sobie w asnej odr bno ci, 

18) rozpoznawanie w asnych emocji i emocji innych ludzi oraz kszta towanie do nich 

ciwego stosunku, 

19)  rozwijanie umiej tno ci asertywnych, 

20)  tworzenie w asnego systemu warto ci w oparciu o zasady solidarno ci, demokracji, 

tolerancji, sprawiedliwo ci i wolno ci, 

21)  rozwijanie zainteresowa  i uzdolnie , 

22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i regu  obowi zuj cych          

w relacjach mi dzyludzkich, 

23)  ukazanie znaczenia rodziny w yciu ka dego cz owieka i w ciwych wzorców ycia 

rodzinnego, 

24) kszta towanie umiej tno ci bezpiecznego i higienicznego post powania w yciu 

szkolnym i prywatnym, 

25)  integracj  uczniów niepe nosprawnych. 
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§ 8 

1. Szko a organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, którzy 

sprawiaj  k opoty wychowawcze, wykazuj  zaburzenia w rozwoju b   te  wychowuj  

     si   w rodzinach niewydolnych wychowawczo szko a udziela pomoc w formie: 

1)   sta ego kontaktu nauczycieli z rodzicami uczniów, 

2)   odwiedzin wychowawcy za zgod   rodziców w domu ucznia, 

3)    w czania tych uczniów do czynnego udzia u w imprezach szkolnych  

       i rodowiskowych,    

4)   pomoc nauczycieli w przezwyci aniu przez ucznia trudno ci w nauce, 

5)   pomoc rodzicom w odpowiednim doborze metod wychowawczych, 

6)   organizowania spotka  profilaktycznych z psychologiem, pedagogiem  

   Poradni   Psychologiczno - Pedagogicznej oraz z przedstawicielami Policji, 

7)   wczesnego diagnozowania zaburze  u dziecka i kierowania do Poradni  

    Psychologiczno-Pedagogicznej lub innych placówek specjalistycznych     

udzielaj cych fachowej pomocy, 

8)   organizowania zaj  pozalekcyjnych. 

2. Realizacja celów i zada  szko y odbywa si  tak e z uwzgl dnieniem optymalnych 

warunków rozwoju ucznia poprzez nast puj ce dzia ania: 

1)  integracj  wiedzy nauczanej w procesie kszta cenia zintegrowanego na pierwszym 

etapie edukacyjnym, 

2)   oddzia ywanie wychowawcze okre lone w celach i zadaniach szko y,  

3)  prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole, 

4) prowadzenie kó  zainteresowa  i kó  przedmiotowych, zaj  specjalistycznych, 

dydaktyczno-wyrównawczych i zaj  gimnastyki korekcyjnej, 

5)  wspó prac  z poradni  psychologiczno-pedagogiczn  w Olkuszu, Miejskim 

rodkiem Pomocy Spo ecznej w Olkuszu i innymi organizacjami i stowarzyszeniami 

wspieraj cymi szko .  
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§ 9 

1.  Szko a dba o bezpiecze stwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wej cia ucznia do 

szko y do momentu jej opuszczenia, poprzez: 

1)  zapewnienie uczniom przebywaj cym w szkole opieki sprawowanej przez nauczycieli 

oraz innych pracowników szko y,  

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dy urów nauczycielskich na 

korytarzach – zasady i organizacj  ww. dy urów okre la zarz dzenie dyrektora szko y, 

3)   omawianie zasad bezpiecze stwa na godzinach wychowawczych i innych zaj ciach, 

4)   w miar  mo liwo ci przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w ró nym 

wieku dla oddzia ów przedszkolnych, I–III oraz IV–VIII, 

5)  zapewnienie pobytu w wietlicy szkolnej uczniom wymagaj cym opieki przed 

zaj ciami i po zaj ciach lekcyjnych, 

6)   szkolenie pracowników szko y w zakresie BHP, 

7)  dostosowanie stolików uczniowskich, krzese  i innego sprz tu szkolnego do wzrostu 

uczniów, rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepe nosprawnych, 

8)  systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kszta cenie komunikacyjne 

prowadz ce do uzyskania przez uczniów karty rowerowej, 

9)  utrzymywanie pomieszcze  szkolnych, budynków, placów, boisk i sprz tu szkolnego    

w stanie pe nej sprawno ci i sta ej czysto ci, 

10)  dostosowanie rozk adu zaj  lekcyjnych do zasad higieny pracy umys owej uczniów, 

11)  kszta towanie postaw promuj cych zdrowy tryb ycia, 

a tak e: 

12) nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrze one sytuacje lub zachowania 

uczniów stanowi ce zagro enie bezpiecze stwa uczniów, 

14)  inny pracownik obs ugi szko y zwraca si  do osób postronnych wchodz cych na teren 

szko y o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie dyrektora 

szko y lub kieruje t  osob  do dyrektora, 
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15) nauczyciel lub inny pracownik szko y niezw ocznie zawiadamia dyrektora szko y         

o wszelkich dostrze onych zdarzeniach, nosz cych znamiona przest pstwa lub 

stanowi cych zagro enie dla zdrowia lub ycia uczniów. 

2. Szko a zapewnia uczniom opiek  podczas zaj  organizowanych przez szko  poza jej 

terenem. 

3. Szko a zg asza Policji autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej przed 

wyjazdem na wycieczk . 

4. Szko a zapewnia uczniom dost p do Internetu oraz podejmuje dzia ania zabezpieczaj ce 

przed dost pem do tre ci, które mog  stanowi  zagro enie dla ich prawid owego rozwoju 

poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczaj cego. 

 

 

Rozdzia  3 

Organy szko y i ich kompetencje 

 

§ 10 

1.  Organami szko y s : 

1)  dyrektor szko y, 

2)  rada pedagogiczna, 

3)  samorz d uczniowski, 

4)  rada rodziców. 

2. Organem wy szego stopnia w rozumieniu Kodeksu Post powania Administracyjnego       

w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowi zku 

szkolnego uczniów jest Ma opolski Kurator O wiaty. 

3. Organem wy szego stopnia w rozumieniu Kodeksu Post powania Administracyjnego       

w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotycz cych awansu 

zawodowego nauczycieli, jest organ prowadz cy szko . 
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§ 11 

1. Dyrektor szko y kieruje szko , jest jej przedstawicielem na zewn trz, jest prze onym 

bowym wszystkich pracowników szko y, przewodnicz cym rady pedagogicznej. 

2.  Dyrektor jako przewodnicz cy rady pedagogicznej jest zobowi zany do: 

1)   tworzenia atmosfery yczliwo ci i zgodnego wspó dzia ania wszystkich cz onków 

rady pedagogicznej w celu podnoszenia jako ci pracy szko y, 

2) podejmowania dzia  umo liwiaj cych rozwi zywanie sytuacji konfliktowych 

wewn trz zespo u szkolnego, 

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godno ci nauczycieli, 

oddzia ywania na postaw  nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji           

i podnoszenia kwalifikacji, 

4)  zapoznawania rady pedagogicznej z obowi zuj cymi przepisami prawa o wiatowego 

oraz omawiania trybu i form ich realizacji. 

3.  Do kompetencji dyrektora nale y w szczególno ci: 

1)   kierowanie dzia alno ci  szko y oraz reprezentowanie jej na zewn trz, 

2)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych            

w szkole, 

3)  sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne dzia ania prozdrowotne, 

4)  realizacja uchwa  rady pedagogicznej, podj tych w ramach ich kompetencji 

stanowi cych, 

5)  dysponowanie rodkami okre lonymi w planie finansowym szko y, ponoszenie 

odpowiedzialno ci za ich prawid owe wykorzystanie,  

6) wykonywanie zada  zwi zanych z zapewnieniem bezpiecze stwa uczniom                     

i nauczycielom w czasie zaj  organizowanych przez szko , 

7)  wspó dzia anie ze szko ami wy szymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

8)  odpowiedzialno  za w ciw  organizacj  i przebieg egzaminu w klasie VIII,  
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9)  stwarzanie warunków do dzia ania w zespole: wolontariuszy, stowarzysze  i innych 

organizacji, w szczególno ci organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

dzia alno  wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form dzia alno ci 

dydaktycznej, wychowawczej i opieku czej szko y, 

10)  wyst powanie do Ma opolskiego Kuratora O wiaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szko y, 

11)  przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej ni  dwa razy w roku szkolnym, 

ogólnych wniosków wynikaj cych ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacji o dzia alno ci szko y, 

12)  wstrzymywanie wykonania uchwa  rady pedagogicznej, podj tych w ramach jej 

kompetencji stanowi cych, niezgodnych z przepisami prawa, 

13)  wydawanie zezwolenia na spe nianie przez dziecko obowi zku szkolnego poza szko  

oraz okre lenie warunków jego spe niania, 

14)  kontrolowanie spe niania obowi zku szkolnego przez dzieci mieszkaj ce w obwodzie 

szko y,  

15)  dopuszczanie do u ytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów 

nauczania, podr czników, materia ów edukacyjnych oraz wiczeniowych, 

16)  podawanie do publicznej wiadomo ci zestawu podr czników, które b  

obowi zywa  od pocz tku nast pnego roku szkolnego, 

17)  zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, 

18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania, takiego nauczania, 

19)  ustalanie dodatkowych dni wolnych od zaj  dydaktyczno-wychowawczych, 

20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów      

i nauczycielom, 

21)  ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas                   

i oddzia ów tygodniowego rozk adu zaj , 

22)  realizacja zalece  wynikaj cych z orzeczenia o potrzebie kszta cenia specjalnego 

ucznia, 
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4.  Do kompetencji dyrektora, wynikaj cych z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy 

nale y w szczególno ci: 

1)  kierowanie jako kierownik zak adem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli        

i pracowników nieb cych nauczycielami, 

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 

pracowników szko y, 

3)  decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porz dkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szko y, 

4)  wyst powanie z wnioskami w sprawach odznacze , nagród i innych wyró nie  dla 

nauczycieli oraz pozosta ych pracowników szko y, 

5)  dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozosta ych pracowników szko y 

maj cych status pracowników samorz dowych, 

6)  sprawowanie opieki nad dzie mi ucz cymi si  w szkole, 

7)  odpowiedzialno  za dydaktyczny, wychowawczy i opieku czy poziom szko y, 

8)  tworzenie warunków do rozwijania samorz dnej i samodzielnej pracy uczniów, 

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zada  oraz doskonaleniu 

zawodowym, 

10)  zapewnienie, w miar  mo liwo ci, odpowiednich warunków organizacyjnych do 

realizacji zada  dydaktycznych i opieku czo-wychowawczych, 

11)  zapewnienie bezpiecze stwa uczniom i nauczycielom w czasie zaj  organizowanych 

przez szko , 

12)  organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli, 

13)  zawieszenie w pe nieniu obowi zków nauczyciela, przeciwko któremu wszcz to 

post powanie karne lub z ono wniosek o wszcz cie post powania dyscyplinarnego, 

14)  zawieszenie w pe nieniu obowi zków nauczyciela, je eli wszcz te post powanie 

karne lub z ony wniosek o wszcz cie post powania dyscyplinarnego dotyczy 

naruszenia praw i dobra dziecka, 
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15)  wspó dzia anie z zak adowymi organizacjami zwi zkowymi, w zakresie ustalonym 

ustaw  o zwi zkach zawodowych, 

16)  administrowanie zak adowym funduszem wiadcze  socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem tego  funduszu, stanowi cym odr bny dokument. 

5.  Dyrektor szko y w wykonywaniu swoich zada  wspó pracuje z rad  pedagogiczn , rad  

rodziców i samorz dem uczniowskim. 

6.  Dyrektor wydaje zarz dzenia we wszystkich sprawach zwi zanych z w ciw  organizacj  

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opieku czego w szkole.  

7.  Zarz dzenia dyrektora podlegaj  og oszeniu na tablicy og osze  w pokoju nauczycielskim. 

 

§ 12 

1.  Rad  pedagogiczn  tworz  dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.  

W zebraniach rady pedagogicznej mog  bra  udzia  z g osem doradczym osoby zapraszane 

przez jej przewodnicz cego na wniosek lub za zgod  rady pedagogicznej. 

2.  Do jej kompetencji stanowi cych nale y:  

1)  zatwierdzanie planów pracy szko y, 

2)  podejmowanie uchwa  w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3)  podejmowanie uchwa  w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

4)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szko y, 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szko  przez organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szko y.  

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególno ci: 

1)  organizacj  pracy szko y, zw aszcza tygodniowy rozk ad zaj ,  

2)  projekt planu finansowego szko y, 

3)  wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznacze , nagród i innych wyró nie , 
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4)  wnioski dyrektora dotycz ce kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych       

w szkole, 

5)  propozycje dyrektora szko y w sprawach przydzia u nauczycielom sta ych prac i zaj    

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo p atnych zaj  

dydaktycznych, wychowawczych i opieku czych, 

6)  wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia, 

7)  zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program 

nauczania, 

8)  dopuszczenie do u ytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole 

podstawowej, zestawu podr czników, materia ów edukacyjnych oraz wiczeniowych, 

9)  zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szko y, gdy konkurs nie wy oni  kandydata 

albo do konkursu nikt si  nie zg osi , 

10)  przed enie powierzenia stanowiska dyrektora, 

11)  ustalanie dodatkowych dni wolnych od zaj , 

12)  wprowadzenie dodatkowych zaj  edukacyjnych do szkolnego planu nauczania. 

4.  Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wy aniaj cej 

kandydata na stanowisko dyrektora szko y. 

5.  Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szko y oraz jego zmian i uchwala statut 

lub jego zmiany. 

6. Rada pedagogiczna mo e wyst powa  z wnioskiem do organu prowadz cego szko            

o odwo anie z funkcji dyrektora szko y oraz odwo anie nauczyciela z innej funkcji 

kierowniczej w szkole. 

7.  Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej dzia alno ci, który jest odr bnym 

dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej s  protoko owane. 

8.  Osoby uczestnicz ce w zebraniach rady s  zobowi zane do nieujawniania spraw 

poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mog  narusza  dobro osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a tak e nauczycieli i innych pracowników szko y. 
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§ 13 

1. Samorz d uczniowski tworz  wszyscy uczniowie szko y. Organem samorz du jest rada 

samorz du uczniowskiego.  

2.  Zasady wybierania i dzia ania rady samorz du uczniowskiego okre la regulamin 

uchwalony przez uczniów w g osowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten 

nie mo e by  sprzeczny ze statutem szko y. 

3.  Samorz d uczniowski mo e przedstawia  wnioski wszystkim organom szko y w sprawach 

dotycz cych szko y, szczególnie dotycz cych praw uczniów. 

4.  Na wniosek dyrektora szko y samorz d wyra a opini  o pracy nauczyciela. 

5.  Samorz d uczniowski mo e przedstawia  radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szko y 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szko y, a w szczególno ci w sprawach 

dotycz cych praw uczniów, takich jak: 

1)  prawo do zapoznawania si  z programem nauczania, z jego tre ci , celem  

i stawianymi wymaganiami, 

2)  prawo do jawnej i umotywowanej oceny post pów w nauce i zachowaniu, 

3)  prawo do organizacji ycia szkolnego, umo liwiaj ce zachowanie w ciwych 

proporcji mi dzy wysi kiem szkolnym a mo liwo ci  rozwijania i zaspokajania 

asnych zainteresowa , 

4)  prawo organizowania dzia alno ci kulturalnej, o wiatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z w asnymi potrzebami i mo liwo ciami organizacyjnymi,  

w porozumieniu z dyrektorem, 

5)  prawo wyboru nauczyciela pe ni cego rol  opiekuna samorz du (i jednocze nie 

szkolnej rady wolontariatu).  

6.  Samorz d w porozumieniu z dyrektorem szko y podejmuje dzia ania z zakresu 

wolontariatu. 

7. Samorz d ze swojego sk adu wy ania szkoln  rad  wolontariatu, której zadaniem jest 

koordynacja dzia  wolontariackich zebranych spo ród pomys ów zg oszonych przez 

zespo y uczniowskie poszczególnych oddzia ów klasowych. Szczegó owe zasady dzia ania 

wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji dzia ) w szkole okre la regulamin 

wolontariatu, b cy odr bnym dokumentem.  
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§ 14 

1.  W szkole dzia a rada rodziców stanowi ca reprezentacj  rodziców uczniów. 

2.  Rada rodziców uchwala regulamin swojej dzia alno ci, który jest odr bnym dokumentem. 

3. Rada rodziców mo e wyst powa  do dyrektora i innych organów szko y, organu 

prowadz cego szko  oraz organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny z wnioskami  

i opiniami we wszystkich sprawach szko y. 

4.  Do kompetencji rady rodziców nale y: 

1) uchwalanie w porozumieniu z rad  pedagogiczn  programu wychowawczo-

profilaktycznego, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywno ci kszta cenia lub 

wychowania szko y,  

3)  opiniowanie projektu planu finansowego sk adanego przez dyrektora szko y, 

4)  opiniowanie zestawów podr czników, materia ów edukacyjnych oraz wiczeniowych 

zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do u ytku       

w szkole, 

5)  typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora. 

5. W celu wspierania dzia alno ci statutowej szko y, rada rodziców mo e gromadzi  fundusze 

z dobrowolnych sk adek rodziców oraz innych róde . Zasady wydatkowania funduszy 

rady rodziców okre la regulamin, o którym mowa w ust. 2. 

6.  Rada rodziców prowadzi dokumentacj  finansow  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 

prawa. 

§ 15 

1. Organy szko y s  zobowi zane do wspó pracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego 

klimatu szko y, poczucia wspó dzia ania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad 

funkcjonowania szko y. 
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§ 16 

1.  Organy szko y pracuj  na rzecz szko y, przyjmuj c zasad  nieingerowania  

w swoje kompetencje oraz zasad  wspó pracy, wspó dzia aj  w realizacji zada  

wynikaj cych ze statutu i planów pracy szko y. 

2. Organy szko y zobowi zane s  do wyja niania motywów podj tych decyzji, o ile zwróci 

si  z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie d szym ni  7 dni od podj cia decyzji. 

3. Dzia aj ce w szkole organy prowadz  samodzieln  i swobodn  dzia alno , w ramach 

swoich kompetencji, podejmuj  decyzje w oparciu o regulaminy dzia alno ci. Dbaj  

jednak   o bie ce informowanie innych organów szko y o planowych lub podejmowanych 

decyzjach bezpo rednio lub po rednio poprzez dyrektora szko y. 

4. Konflikty i spory, wynikaj ce pomi dzy organami szko y, rozstrzyga dyrektor szko y,       

po wys uchaniu zainteresowanych stron. 

 

 

Rozdzia   4 

Organizacja szko y 

 

§ 17 

1.  Podstawow  jednostk  organizacyjn  szko y jest oddzia  z ony z uczniów, którzy  

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego ucz  si  wszystkich przedmiotów 

okre lonych planem nauczania. 

2.  Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekracza  25. 

3.  Zaj cia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego s  prowadzone w oddzia ach 

licz cych nie wi cej ni  25 uczniów. 

4.  Szko a prowadzi oddzia  przedszkolny dla dzieci 3,4,5,6-letnich. 

5.  Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie przekracza 25.  

§ 18 

1. Zaj cia przeznaczone na realizacj  podstawy programowej w oddzia ach przedszkolnych 

trwaj  5 godzin zegarowych dziennie, a czas zaj  edukacyjnych wynosi do 30 minut. 
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§ 19 

1. W roku poprzedzaj cym nauk  w klasie I przeprowadza si  diagnoz  gotowo ci dziecka   

6-letniego do podj cia nauki. 

2.  Do 30 kwietnia rodzice otrzymuj  „Informacj  o gotowo ci dziecka do podj cia nauki  

w szkole podstawowej”. 

 

§ 20 

1.  Dyrektor za zgod  rodziców organizuje zaj cia rewalidacyjne, których celem jest 

wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzgl dnieniem jego indywidualnych 

potrzeb. 

2.  Zaj cia uwzgl dnione s  w arkuszu organizacyjnym pracy szko y na dany rok szkolny. 

 

§ 21 

1. W klasach IV–VIII szko y podstawowej podzia  na grupy jest obowi zkowy zgodnie  

z przepisami ministra w ciwego do spraw o wiaty i wychowania. 

2. W przypadku oddzia ów licz cych mniej uczniów ni  wskazano w przepisie w ust. 1 

podzia u na grupy mo na dokonywa  za zgod  organu prowadz cego szko . 

 

§ 22 

1. Podstawow  form  pracy szko y s  zaj cia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone          

w systemie: 

1)  kszta cenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym, 

2)  klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym. 

2.  Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si  

prowadzenie zaj  edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowuj c ogólny 

tygodniowy czas zaj  ustalony w tygodniowym rozk adzie zaj . 
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3.  Czas trwania poszczególnych zaj  edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym 

ustala nauczyciel prowadz cy te zaj cia, zachowuj c ogólny tygodniowy czas zaj . 

4.  Podzia u godzin przeznaczonych na zaj cia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel 

prowadz cy zaj cia, z tym e w trzyletnim okresie nauczania zaj cia edukacyjne nale y 

zrealizowa  zgodnie z oddzielnymi przepisami. 

5.  Tygodniowy rozk ad zaj  na pierwszym etapie edukacyjnym okre la ogólny przydzia  

czasu na poszczególne zaj cia wyznaczone ramowym planem nauczania. 

6.  Dyrektor mo e skróci  zaj cia szkolne do 30 minut lub, za zgod  organu prowadz cego, 

zawiesi  na czas oznaczony w nast puj cych przypadkach: 

1) gdy w salach lekcyjnych nie mo na zapewni  temperatury co najmniej +18oC, 

2) je eli temperatura zewn trzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzaj cych zawieszenie zaj  wynosi – 15oC lub jest ni sza, 

3) w przypadku wyst pienia kl ski ywio owej, epidemii, innych zagra aj cych 

zdrowiu uczniów (awarie urz dze  technicznych w szkole). 

 

§ 23 

1.  Uwzgl dniaj c potrzeby rozwojowe uczniów, szko a organizuje zaj cia dodatkowe, 

stosownie do posiadanych rodków finansowych. 

2.  Zaj cia dodatkowe prowadzone s  w grupach mi dzyklasowych poza systemem klasowo-

lekcyjnym. 

3.  Liczb  uczestników zaj  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej okre laj  

przepisy ministra w ciwego do spraw o wiaty i wychowania. 

 

§ 24 

1. Szko a mo e umo liwia  prowadzenie zaj  odp atnych innym organizacjom maj cym   

odpowiednie uprawnienia. 

2. Naboru uczniów do zaj  pozalekcyjnych dokonuje prowadz cy zaj cia. 

3. Obj cie ucznia zaj ciami pozalekcyjnymi wymaga pisemnej zgody rodziców. 

4. Dokumentacja tych zaj  jest prowadzona zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
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                                                                    § 25 

1.  Dyrektor szko y powierza ka dy oddzia  szczególnej opiece wychowawczej jednemu           

z nauczycieli, zwanemu wychowawc  klasy, spo ród ucz cych w tym oddziale. 

2.  Dla zapewnienia ci ci i skuteczno ci pracy wychowawczej przyj to zasad , aby 

nauczyciel wychowawca opiekowa  si  danym oddzia em w ci gu ca ego etapu 

edukacyjnego. 

3. Zmiana wychowawcy klasy mo e nast pi  przed rozpocz ciem nowego roku szkolnego   

lub w uzasadnionych przypadkach, tak e w trakcie trwania roku szkolnego. 

4.  Formy spe niania zada  nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów,          

ich potrzeb oraz warunków rodowiskowych szko y. 

 

 § 26 

1.  Termin rozpocz cia i zako czenia zaj  dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

wi tecznych oraz ferii zimowych i letnich okre la rozporz dzenie ministra w ciwego       

ds. o wiaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2.  Szczegó ow  organizacj  nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym okre la 

arkusz organizacji szko y opracowany przez dyrektora szko y. 

3.  Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadz cy arkusza organizacji szko y dyrektor 

szko y, z uwzgl dnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy 

rozk ad zaj  edukacyjnych. 

4.  Szko a prowadzi dokumentacj  nauczania i dzia alno ci wychowawczej i opieku czej 

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

 

§ 27 

1.  Religia jako szkolny przedmiot nieobowi zkowy jest prowadzona dla uczniów, których 

rodzice wyra aj  takie yczenie. 

2.  yczenie wyra one jest w formie pisemnego wiadczenia, nie musi by  ponawiane          

w kolejnym roku szkolnym, mo e natomiast zosta  zmienione. 
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3. Uczniowie niekorzystaj cy z lekcji religii obj ci s  zaj ciami wietlicowymi lub zaj ciami 

opieku czo-wychowawczymi. 

4.  Nauczyciel religii wchodzi w sk ad rady pedagogicznej. 

5.  Ocena z religii umieszczana jest na wiadectwie szkolnym, wliczana jest do redniej ocen, 

lecz nie ma wp ywu na promocj  do nast pnej klasy. 

6.  Uczniowie ucz szczaj cy na lekcje religii uzyskuj  trzy kolejne dni zwolnienia  

z zaj  szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie.  

. 

§ 28 

1.  Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane s  zaj cia edukacyjne „Wychowanie 

do ycia w rodzinie”. 

2.  Udzia  ucznia w zaj ciach „Wychowanie do ycia w rodzinie” nie jest obowi zkowy. 

3.  Ucze  nie bierze udzia u w zaj ciach, je eli jego rodzice zg osz  dyrektorowi szko y         

w formie pisemnej rezygnacj  z udzia u ucznia w zaj ciach. 

4.  Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zaj ciach 

„Wychowania do ycia w rodzinie”, maj  zapewnion  opiek  w wietlicy szkolnej. 

5.  Zaj cia nie podlegaj  ocenie i nie maj  wp ywu na promocj  ucznia do klasy programowo 

wy szej ani na uko czenie szko y przez ucznia. 

 

§ 29 

1.  Szko a mo e przyjmowa  studentów szkó  wy szych kszta cych nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego mi dzy dyrektorem 

szko y   a szko  wy sz  lub (za jego zgod ) poszczególnymi nauczycielami a szko  

wy sz . 

2.  Szko a mo e prowadzi  dzia alno  innowacyjn  i eksperymentaln  zgodnie z odr bnymi 

przepisami.  
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§ 30 

1.  Biblioteka szkolna jest o rodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej 

uczniów oraz o rodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka 

szkolna s y realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie 

zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokszta cenia oraz w 

pe nieniu podstawowych funkcji szko y: kszta co-wychowawczej, opieku czej  

i kulturalno-rekreacyjnej. 

2.  Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:  

1)  kszta ceniu umiej tno ci pos ugiwania si  j zykiem polskim, w tym dba ci                 

o wzbogacanie zasobu s ownictwa uczniów, 

2)  stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiej tno ci wyszukiwania, 

porz dkowania i wykorzystywania informacji z ró nych róde , na zaj ciach  

z ró nych przedmiotów. 

3.  Do zada  biblioteki nale y: 

1)  gromadzenie i opracowywanie zbiorów (ksi ek, czasopism, kaset, p yt oraz innych 

no ników cyfrowych itp.), 

2)  prowadzenie dok adnej ewidencji zbiorów, 

4)  udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw u atwiaj cych opanowanie 

wiadomo ci szkolnych i kszta cenia osobowo ci w rozwijaniu zainteresowa   

i uzdolnie  we wzbogacaniu znajomo ci j zyka ojczystego w wyrabianiu wra liwo ci 

na prawd  i pi kno zawarte w tre ci ksi ek, 

5)  organizowanie spotka  okazjonalnych i tematycznych, 

6)  umo liwianie dost pu do jej zbiorów w czasie trwania zaj  dydaktycznych, zgodnie      

z organizacj  roku szkolnego. 

7)  godziny otwarcia biblioteki s  wywieszone w ogólnodost pnym miejscu. 

5.  Biblioteka w ramach swoich zada  wspó pracuje z:  

1)  uczniami, poprzez: 

a)  zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych ksi ek, 

b)  tworzenie aktywu bibliotecznego, 



24  

c)  informowanie wychowawców o aktywno ci czytelniczej uczniów, 

d)  udzielanie pomocy w korzystaniu z ró nych róde  informacji, a tak e w doborze 

literatury i kszta towaniu nawyków czytelniczych, 

e)  umo liwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;  

2)  nauczycielami i innymi pracownikami szko y, poprzez: 

a)  sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych          

i czasopism pedagogicznych, 

b)  organizowanie wystawek tematycznych, 

c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki, 

d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych, 

e) udost pnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

f) dzia ania maj ce na celu popraw  czytelnictwa, 

g) umo liwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych;  

3)  rodzicami, poprzez: 

a) udost pnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

b) umo liwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych, 

c) dzia ania na rzecz podniesienia aktywno ci czytelniczej dzieci, 

d) udost pnianie Statutu Szko y, Programu Wychowawczo-Profilaktycznego oraz 

innych dokumentów prawa szkolnego, 

4)  innymi bibliotekami, poprzez: 

a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej, 

b) udzia  w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp. 

6.  Szko a zapewnia uczniom podr czniki i inne materia y edukacyjne pozyskane ze rodków 

celowych MEN. 

7.  Podr czniki i inne materia y edukacyjne: 

1)  w asno ci  szko y i znajduj  si  w zasobach biblioteki szkolnej; 

2) wszystkie podr czniki s  wypo yczane uczniom na okres jednego roku szkolnego; 
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3) materia y wiczeniowe s  wydawane uczniom, jako materia y bezzwrotne; 

4) podr czniki podlegaj  zwrotowi do biblioteki w przypadku skre lenia ucznia z listy 

uczniów, przeniesienia ucznia do innej szko y lub w innych uzasadnionych 

przypadkach; 

5) uczniowie  s   zobowi zani  do  u ywania  podr cznika  zgodnie  z  jego  

przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor u ytkowy i estetyczny oraz do 

chronienia go przed zniszczeniem b  zgubieniem; 

6) w przypadku zagubienia podr cznika, znacznego zu ycia, wykraczaj cego poza 

zwyk e u ywanie, b  jego zniszczenia, zalania, rodzice s  zobowi zani do zwrotu 

kosztów zakupu nowego podr cznika; 

7) po zako czeniu zaj  dydaktycznych w danym roku szkolnym uczniowie zwracaj  

podr czniki do biblioteki szkolnej; 

8) zwrot nast puje nie pó niej ni  do ko ca zaj  edukacyjnych. 

8.  ród em finansowania biblioteki jest: 

1)  bud et szko y, w którym przewiduje si  odpowiednie fundusze na zakup zbiorów, 

sprz tu, druków bibliotecznych i innych niezb dnych materia ów, 

  2)  planowane roczne wydatki biblioteki stanowi  cz  sk adow  planu finansowego 

szko y, 

  3)  biblioteka mo e otrzymywa  dotacje na sw  dzia alno  od Rady Rodziców lub  

z innych róde . 

 

§ 31 

1.  W szkole dzia a wietlica dla uczniów. 

2. Do wietlicy przyjmowane s  dzieci, które musz  przebywa  d ej w szkole ze wzgl du 

na czas pracy ich rodziców, organizacj  dojazdu do szko y lub inne okoliczno ci 

wymagaj ce zapewnienia uczniowi opieki w szkole: 

1)  w pierwszej kolejno ci przyjmowane s  dzieci osób samotnie wychowuj cych, 

2)  w drugiej kolejno ci obydwojga pracuj cych rodziców, 

3)  pozosta e dzieci w miar  wolnych miejsc. 
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3.  Do wietlicy przyjmowane s  dzieci na podstawie kart zg osze  sk adanych przez 

rodziców w terminie okre lonym przez dyrektora szko y. 

4.  Czas pracy wietlicy okre la dyrektor szko y. 

5.  wietlica szkolna jest pozalekcyjn  form  wychowawczo-opieku czej dzia alno ci szko y. 

6.  Grupa wychowawcza w wietlicy nie mo e przekracza  25 uczniów.  

7.  Pracownicy pedagogiczni wietlicy wchodz  w sk ad rady pedagogicznej i sk adaj  

sprawozdania ze swojej dzia alno ci. 

8.  Wychowawcy wietlicy wspó pracuj  z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie 

pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych, otaczaj c opiek  dzieci z rodzin 

niewydolnych wychowawczo. 

9.  Szczegó owe zasady dotycz ce bezpiecze stwa dzieci oraz organizacji pracy wietlicy 

znajduj  si  w regulaminie wietlicy, który jest odr bnym dokumentem.  

 

§ 32 

Do realizacji celów statutowych szko a posiada odpowiednie pomieszczenia:  

1) sale lekcyjne z niezb dnym wyposa eniem, 

2) bibliotek , 

3) pracowni  komputerow  z dost pem do Internetu, 

4) sal  gimnastyczn , 

5) wietlic  szkoln , 

6) szatni . 

§ 33 

1.  Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest 

pomoc i wsparcie szko a udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.  

2.  Pomoc psychologiczn  i pedagogiczn  w szkole organizuje dyrektor szko y. 

3.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bie cej pracy, 

a tak e w formie:  

1)  zaj  specjalistycznych oraz innych zaj  o charakterze terapeutycznym, 
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2)  spotka  profilaktycznych z psychologiem, pedagogiem, przedstawicielem Policji,   

2)  zaj  korekcyjno - kompensacyjnych, 

3)  zaj  dydaktyczno - wyrównawczych. 

 

§ 34 

1. Szko a wspó pracuje z Poradni  Psychologiczno-Pedagogiczn  w Olkuszu oraz innymi 

placówkami wspieraj cymi prac  szko y celem:  

1)  uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli udzielaj cych uczniom i rodzicom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zwi zanej  

z wychowywaniem i kszta ceniem dzieci i m odzie y. 

2. W szkole mog  dzia , z wyj tkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia          

i inne organizacje, a w szczególno ci organizacje harcerskie, których celem statutowym 

jest dzia alno  wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form dzia alno ci 

dydaktycznej, wychowawczej i opieku czej szko y. 

3. Podj cie dzia alno ci w szkole przez stowarzyszenie lub inn  organizacj , wymaga 

uzyskania zgody dyrektora szko y, wyra onej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

dzia alno ci oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

 

Rozdzia  5 

Nauczyciele i inni pracownicy szko y 

 

§ 35 

1.  Szko a zatrudnia nauczycieli i pracowników samorz dowych na stanowiskach 

niepedagogicznych. 

2.  Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników 

niepedagogicznych szko y okre laj  przepisy ustawy o pracownikach samorz dowych oraz 

ustawa Kodeks pracy. 
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3. Kwalifikacje nauczycieli, a tak e zasady ich wynagradzania okre la minister w ciwy      

do spraw o wiaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania 

pracowników niepedagogicznych szko y okre laj  przepisy dotycz ce pracowników 

samorz dowych.  

§ 36 

1.  Dla zapewnienia prawid owego funkcjonowania szko y dyrektor powo uje nauczyciela     

do zast powania go w razie nieobecno ci - tak zwanego spo ecznego zast pc .  

2.  W sytuacji, gdy dyrektor nie mo e pe ni  obowi zków s bowych, zakres zast pstwa 

rozci ga si  na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora. 

 

§ 37 

1.  Do zada  wychowawcy klasy nale y:  

1)  tworzenie warunków wspomagaj cych rozwój ucznia, jego proces uczenia si  oraz 

przygotowanie do ycia w rodzinie i w spo ecze stwie, 

2)  inspirowanie i wspomaganie dzia  zespo owych uczniów, 

3)  podejmowanie dzia  umo liwiaj cych rozwi zywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomi dzy uczniami a innymi cz onkami spo eczno ci szkolnej.  

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

1)  otacza indywidualn  opiek  ka dego wychowanka, 

2)  planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:  

a)  ró ne formy ycia zespo owego rozwijaj ce jednostki i integruj ce zespó  

uczniowski,  

b)  ustala tre ci i formy zaj  tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

3) wspó dzia a z nauczycielami ucz cymi w jego oddziale, uzgadniaj c z nimi                     

i koordynuj c ich dzia ania wychowawcze wobec ogó u uczniów, a tak e wobec tych, 

którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie 

uzdolnionych, jak i z ró nymi trudno ciami i niepowodzeniami), 

4)  utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:  
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a)  poznania i ustalenia potrzeb opieku czo-wychowawczych dzieci, 

b)  wspó dzia ania, tzn. udzielania im pomocy w ich dzia aniach wychowawczych 

wobec m odzie y i otrzymywania od nich pomocy w swoich dzia aniach,  

c)  w czania ich w sprawy ycia klasy i szko y; 

5)  wspó pracuje ze specjalistami wiadcz cymi wykwalifikowan  pomoc                            

w rozpoznawaniu potrzeb i trudno ci, tak e zdrowotnych, oraz zainteresowa                        

i szczególnych uzdolnie  uczniów. 

3.  Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez: 

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program 

wychowawczo-profilaktyczny szko y, 

2)  zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym 

szko y, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania, 

3)  diagnoz  potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywan  

na pocz tku ka dego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego, 

4)  kszta towanie osobowo ci ucznia, 

5) systematyczn  wspó prac  z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, 

piel gniark , 

6)  udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej, 

7)  wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo, 

8)  motywowanie ucznia do osi gania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego 

mo liwo ciami i zainteresowaniami, 

9)  dbanie o regularne ucz szczanie uczniów na zaj cia edukacyjne, badanie przyczyn 

absencji, egzekwowanie obowi zku szkolnego, 

10)  trosk  o rozwijanie zainteresowa  ucznia poprzez zach canie do udzia u w ró nych 

formach zaj  pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych, 

11)  dbanie o prawid owe stosunki mi dzy wychowankami, 

12)  wyrabianie u uczniów poczucia wspó odpowiedzialno ci za porz dek, estetyk , 

czysto  na terenie klasy, szko y, miejscowo ci, 

 



30  

13)  wywieranie wp ywu na w ciwe zachowanie uczniów w szkole i poza ni , badanie 

przyczyn niew ciwego zachowania si  uczniów – podejmowanie rodków 

zaradczych w porozumieniu z zespo em uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem 

szkolnym i rodzicami ucznia, 

14)  ochron  przed skutkami demoralizacji i uzale nie , podejmowanie niezb dnych 

dzia  profilaktycznych, opieku czych i wychowawczych, 

15)  wdra anie do dbania o higien , stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz 

przestrzegania zasad bhp w szkole i poza ni , 

16)  informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bie cych, 

ródrocznych i rocznych z poszczególnych zaj  edukacyjnych oraz ocenach 

zachowania, osi gni ciach, sukcesach, trudno ciach w nauce, niepowodzeniach 

szkolnych, problemach wychowawczych, 

17)  rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji okre lonej         

zarz dzeniami dyrektora  szko y,                                                                                                             

18)  opracowanie i wdra anie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we wspó pracy  

z zespo em wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szko y, 

planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddzia u, 

harmonogramu imprez klasowych i szkolnych, 

19)  wspó prac  z bibliotek  w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów. 

4.  Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej         

i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych dzia aniach edukacyjnych od dyrekcji 

szko y, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespo ów wychowawczych, doradców 

metodycznych i instytucji wspomagaj cych szko . 

5.  Zmiana wychowawcy klasy mo e nast pi  w wyniku decyzji dyrektora szko y                    

w nast puj cych przypadkach: 

1)  na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy, 

2)  w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi b dami wychowawczymi. 

Dyrektor podejmuje decyzj  w ci gu 7 dni od z enia wniosku w tej sprawie. Zmiana 

wychowawcy klasy nast puje od pierwszego dnia nast pnego miesi ca.  
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6.  Sprawy sporne dotycz ce uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udzia em 

samorz du klasowego i klasowej rady rodziców. 

7.  Sprawy nierozstrzygni te przez wychowawc  klasy kierowane s  do dyrektora szko y, 

którego decyzja jest ostateczna. 

 

§ 38 

1.  Nauczyciel w swoich dzia aniach dydaktycznych, wychowawczych i opieku czych ma 

obowi zek kierowania si  dobrem uczniów, trosk  o ich zdrowie, postaw  moraln                    

i obywatelsk  z poszanowaniem godno ci osobistej ucznia, w oparciu o zasady 

solidarno ci, demokracji, tolerancji, sprawiedliwo ci i wolno ci. 

2.  Nauczyciel obowi zany jest: rzetelnie realizowa  zadania zwi zane z powierzonym mu 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szko y: dydaktyczn , wychowawcz                    

i opieku cz .  

3.  Do zada  nauczyciela nale y:  

1)  realizowa  program wychowawczo-profilaktyczny szko y, 

2)  efektywnie realizowa  przyj ty program nauczania, 

3)  w ciwie organizowa  proces nauczania, 

4)  ocenia  uczniów zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i przedmiotowym systemem 

oceniania, 

5)  dokonywa  systematycznej ewaluacji swojej pracy, 

6)  zapewni  bezpiecze stwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zaj  pozalekcyjnych oraz 

wszelkiego typu wyj , wycieczek, przestrzega  przepisów bhp i zarz dze  dyrektora 

szko y w tym zakresie, 

7)  kontrolowa  obecno ci uczniów na wszystkich zaj ciach i niezw ocznie informowa  

wychowawc  klasy o niezapowiedzianej nieobecno ci, 

8)  w miar  mo liwo ci zapobiega  niepowodzeniom szkolnym uczniów, 

9)  indywidualizowa  proces nauczania, 

10)  wspiera  ka dego ucznia w jego rozwoju, 
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11)  troszczy  si  o powierzone mu pomoce dydaktyczne i maj tek szko y, 

12)  dba  o estetyk  sali, której jest opiekunem. 

 

§ 39 

1.  Do zada  nauczyciela bibliotekarza nale y:  

1)  udost pnianie ksi ek i innych róde  informacji, 

2)  tworzenie warunków do poszukiwania, porz dkowania i wykorzystywania informacji      

z ró nych róde  oraz efektywnego pos ugiwania si  technologi  informacyjn , 

3)  rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowa  uczniów oraz wyrabiania          

i pog biania u uczniów nawyku czytania i uczenia si , 

4)  organizowania ró norodnych dzia  rozwijaj cych wra liwo  kulturow  i spo eczn , 

5)  udzielanie informacji bibliotecznych, 

6)  poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

7)  prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego, 

8)  inspirowanie pracy aktywu czytelniczego, 

9)  informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 

10)  organizowanie ró nych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów. 

2.  Nauczyciele wietlicy realizuj  nast puj ce zadania:  

1)  zapewniaj  bezpiecze stwo dzieciom oddanym pod ich opiek  przez rodziców, 

2)  organizuj  pomoc w nauce i tworz  warunki do nauki w asnej, 

3)  organizuj  pomoc kole sk  dla uczniów posiadaj cych problemy z nauk , 

4)  organizuj  gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego, 

5)  rozwijaj  zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzaj  warunki dla wykazania   

ich zami owa  i uzdolnie , 

6)  kszta tuj  nawyki i potrzeb  uczestnictwa w kulturze, 
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7)  upowszechniaj  kultur  zdrowotn  i kszta tuj  nawyki higieny, czysto ci oraz dba ci   

o zachowanie zdrowia, 

8)  rozwijaj  samodzielno , samorz dno  i spo eczn  aktywno . 

 

§ 40 

1.  Nauczyciele tworz  zespo y przedmiotowe lub inne zespo y problemowo-zadaniowe. 

2.  Prac  zespo u kieruje przewodnicz cy powo any przez dyrektora na wniosek zespo u. 

3.  Zadania zespo ów nauczycielskich obejmuj : 

1) zorganizowanie wspó pracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania tre ci nauczania przedmiotów pokrewnych, 

2) wspólne opracowanie szczegó owych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów 

badania wyników nauczania, 

3) organizowanie wewn trzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego i wsparcia dla pocz tkuj cych nauczycieli, 

4)  wspó dzia anie w organizowaniu pracowni, a tak e uzupe nieniu ich wyposa enia. 

 

§ 41 

1.  W szkole dzia a zespó  wychowawczy szko y, który powo any jest do rozwi zywania 

problemów wychowawczych wynikaj cych z bie cych problemów uczniów. 

2.  W sk ad zespo u wchodz : 

1)  wszyscy wychowawcy klas, 

 2)  w miar  potrzeb, inni nauczyciele.  

3.  Prac  zespo u kieruje osoba powo ana przez dyrektora szko y. 

4.  Do zada  zespo u wychowawczego szko y nale y w szczególno ci: 

1)  rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych w ród uczniów, 

2)  ocena sytuacji wychowawczej szko y, 
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3)  wskazanie g ównych kierunków dzia  wychowawczych radzie pedagogicznej, 

4)  opracowanie programu wychowawczo - profilaktycznego szko y i jego sta a 

ewaluacja. 

 

 § 42 

1.  Nauczyciel jest odpowiedzialny za ycie, zdrowie i bezpiecze stwo uczniów, nad którymi 

sprawuje opiek  podczas zaj  edukacyjnych organizowanych przez szko . 

2.  Nauczyciel   jest    zobowi zany    skrupulatnie    przestrzega     i    stosowa     przepisy  

i zarz dzenia odno nie bhp i p/po ., a tak e odbywa  wymagane szkolenia z tego 

zakresu. 

3.  Nauczyciel jest zobowi zany pe ni  dy ur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez 

dyrektora szko y. W czasie dy uru nauczyciel jest zobowi zany do: 

1) punktualnego rozpoczynania dy uru i ci ej obecno ci w miejscu podlegaj cym 

jego nadzorowi; 

2) aktywnego pe nienia dy uru – reagowania na wszelkie przejawy zachowa  

odbiegaj cych od przyj tych norm. W szczególno ci powinien reagowa  na 

niebezpieczne, zagra aj ce bezpiecze stwu uczniów zachowania (agresywne 

postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na por cze schodów, parapety okienne  

i inne). Nauczyciel nie mo e zajmowa  si  sprawami postronnymi, jak  

przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynno ciami, które 

przeszkadzaj  w czynnym spe nianiu dy uru; 

3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowi zku zamykania drzwi 

do sal lekcyjnych; 

4) dbania, by uczniowie nie miecili, nie brudzili, nie dewastowali cian, awek  

i innych urz dze  szkolnych oraz by nie niszczyli ro lin i dekoracji; 

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

budynku szkolnego lub sal lekcyjnych; 

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

7) niedopuszczanie do palenia papierosów, spo ywania innych u ywek na terenie  

           szko y – szczególnie w toaletach szkolnych; 
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8) natychmiastowego zg oszenia dyrekcji szko y faktu zaistnienia wypadku i podj cia 

dzia  zmierzaj cych do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki 

oraz zabezpieczenia miejsca wypadku. 

4.  Nauczyciel nie  mo e  pod  adnym  pozorem  zej   z  dy uru  bez  ustalenia  

zast pstwa  i poinformowania o tym fakcie dyrektora Szko y lub jego zast pcy. 

5.  Nauczyciel obowi zany jest zapewni  w ciwy nadzór i bezpiecze stwo uczniom 

bior cym udzia  w pracach na rzecz szko y i rodowiska. Prace mog  by  wykonywane 

po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprz t, urz dzenia i rodki 

ochrony indywidualnej. 

6.  Nauczyciel   jest    zobowi zany    do    niezw ocznego    przerwania i wyprowadzenia 

z zagro onych miejsc osoby powierzone opiece, je eli stan zagro enia powstanie lub 

ujawni si  w czasie zaj . 

7.  Zaznajamiania uczniów  przed  dopuszczeniem  do  zaj   z  urz dzeniami  technicznymi 

i w pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniaj cymi bezpiecze stwo i higien  

pracy przy wykonywaniu czynno ci na takim stanowisku. Rozpocz cie zaj  mo e 

nast pi  po sprawdzeniu i upewnieniu si  przez prowadz cego zaj cia, i  stan urz dze  

technicznych, instalacji elektrycznej, a tak e inne warunki rodowiska pracy nie 

stwarzaj  zagro  dla bezpiecze stwa uczniów. 

8.  Nauczyciele zobowi zani s  do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania 

i ko czenia zaj  edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pe nych przerw 

mi dzylekcyjnych. 

9.  Nauczyciel organizuj cy wyj cie uczniów ze szko y lub wycieczk  ma obowi zek 

przestrzega  zasad uj tych  w regulaminie  Organizacji wycieczek szkolnych 

obowi zuj cym w Szkole. 

 

§ 43 

 1. Pracownicy zatrudnieni na umow  o prac  w szkole s  pracownikami samorz dowymi i    

podlegaj  regulacjom ustawy o pracownikach samorz dowych.  

2.  Pracownik zatrudniony w szkole zobowi zany jest przestrzega  szczegó owy zakres 

obowi zków na zajmowanym stanowisku. Przyj cie szczegó owego zakresu obowi zków 

jest potwierdzane podpisem pracownika. 
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3.  Do podstawowych obowi zków pracownika samorz dowego nale y w szczególno ci: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 

2) wykonywanie zada  sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udost pnianie 

dokumentów znajduj cych si  w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest 

zatrudniony, je eli prawo tego nie zabrania; 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

5) zachowanie uprzejmo ci i yczliwo ci w kontaktach z obywatelami, 

zwierzchnikami, podw adnymi oraz wspó pracownikami; 

6) zachowanie si  z godno ci  w miejscu pracy i poza nim; 

7) sta e podnoszenie umiej tno ci i kwalifikacji zawodowych; 

8) sumienne i staranne wykonywanie polece  prze onego; 

9) enie o wiadczenia przez pracowników na stanowiskach urz dniczych o 

prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy. 

 

Rozdzia  6 

Organizacja i formy wspó dzia ania szko y z rodzicami 

 

§ 44 

1. Dla zapewnienia warunków do osi gania jak najlepszych wyników kszta cenia 

i wychowania uczniów konieczna jest wspó praca rodziców z organami szko y. 

2.  Rodzice maj  prawo do wychowania swoich dzieci, a szko a ma wspomaga  

wychowawcz  rol  rodziny. 

3.  W ramach wspó pracy rodzice maj  prawo do: 

1)  zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie 

z w asnymi przekonaniami, 

 2)  kontaktów z wychowawc  klasy i nauczycielami, 

3)  dyskrecji i poszanowania prywatno ci w rozwi zywaniu problemów dziecka i rodziny, 
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4)  wyst powania z inicjatywami wzbogacaj cymi ycie szko y, 

5) zapoznania si  na pocz tku roku szkolnego z terminarzem sta ych spotka   

z nauczycielami (dy ury pedagogiczne, zebrania).  

4.  Rodzice maj  prawo wyst powa , wraz z uczniami, z wnioskiem do dyrektora szko y  

o zmian  wychowawcy klasy.  

5.  Rodzice s  obowi zani do: 

1)  wspierania procesu nauczania i wychowania, 

2)  systematycznego kontaktu z wychowawc  klasy, 

3)  wspó dzia ania z organami szko y w przeciwdzia aniu przemocy, uzale nieniom, 

demoralizacj  i innymi przejawami patologii spo ecznej, 

4)  dope nienia czynno ci zwi zanych ze zg oszeniem dziecka do szko y, 

5)  zapewnienia regularnego ucz szczania dziecka na zaj cia szkolne, 

6) zapewnienia dziecku warunków umo liwiaj cych przygotowanie si  do zaj  

szkolnych, 

7)  informowania dyrektora szko y w terminie do 30 wrze nia ka dego roku o realizacji 

rocznego obowi zkowego przygotowania przedszkolnego lub obowi zku szkolnego 

poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszka ego w obwodzie szko y,  

a przebywaj cego czasowo za granic ), 

8)  rodzice dziecka realizuj cego roczne, obowi zkowe przygotowanie przedszkolne lub 

obowi zek szkolny poza szko  na podstawie zezwolenia, o którym mowa w 

oddzielnych przepisach, s  obowi zani do zapewnienia dziecku warunków nauki 

okre lonych w tym zezwoleniu, 

9)  zapewnienia dziecku ucz szczaj cemu do oddzia u przedszkolnego i pierwszego etapu 

edukacyjnego opieki w drodze do szko y i w czasie jego powrotu, 

10)  pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach maj cych prawo odbierania 

dziecka ze szko y, 

11)  wspierania procesu nauczania i wychowania, 

12)  systematycznego kontaktu z wychowawc  klasy, 
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13)  wspó dzia ania z organami szko y w przeciwdzia aniu przemocy, uzale nieniom, 

demoralizacj  i innymi przejawami patologii spo ecznej. 

 

§ 45 

1.  Ucze  mo e by  zwolniony z zaj  lekcyjnych: 

1)  na pisemn  lub osobist  pro  rodziców, 

2)  w przypadku z ego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców  

i odebraniu ucznia przez rodziców lub osob  pisemnie przez nich upowa nion . 

2. W przypadku nieobecno ci wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony  

do zwolnienia ucznia jest dyrektor szko y. 

 

§ 46 

1. Rodzice maj  prawo dzia  w strukturach Rady Rodziców w zakresie okre lonym przez 

regulamin Rady Rodziców. 

 

Rozdzia  7 

Oddzia  Przedszkolny 

 

§ 47 

1. Oddzia  przedszkolny realizuje cele i zadania okre lone w ustawie o systemie o wiaty oraz 

przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególno ci podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego. 

2.  Cele oddzia u przedszkolnego: 

1)  zapewnienie dzieciom bezpiecze stwa i optymalnych warunków rozwoju. 

2)  stymulowanie rozwoju wychowanków. 

3)  rozwijanie aktywno ci dzieci. 

4)  wspó pracowanie z rodzicami w celu ujednolicania oddzia ywa  wychowawczo-   

dydaktycznych. 
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5)  przygotowanie dzieci do podj cia nauki w klasie pierwszej. 

3.  Zadania oddzia u przedszkolnego: 

1)  wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.  

2)  udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3)  prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznej w celu diagnozowania 

rozwoju wychowanków. 

4)  informowanie rodziców o zauwa onych deficytach rozwojowych dziecka, 

wystawianie dzieciom, na yczenie rodziców, opinii (charakterystyki) wychowanka, 

dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

5)  wspó pracowanie z poradni  psychologiczno-pedagogiczn  i innymi poradniami  

specjalistycznymi (w razie potrzeby).  

6)  indywidualizowanie pracy z dzieckiem oczekuj cym pomocy. 

7)  rozwijanie uzdolnie  wychowanków. 

8)  prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w ród dzieci, nauczycieli 

i  rodziców. 

9)  podtrzymywanie poczucia to samo ci narodowej i religijnej. 

10)  zapewnienie warunków umo liwiaj cych dzieciom osi gni cie gotowo ci szkolnej. 

11)  wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej. 

 

§ 48 

1. Przedszkolak ma prawo do: 

1) wyra ania w asnych opinii i uczu ; 

2) podejmowania decyzji i ponoszenia za nie konsekwencji; 

3) do znajomo ci swoich praw i korzystania z nich; 

4) odnoszenia sukcesów; 

5) do pope niania b dów i zmiany zdania; 

6) przebywania w warunkach gwarantuj cych bezpiecze stwo; 
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7) zdrowego od ywiania; 

8) opieki i ochrony; 

9) snu i do odpoczynku, je eli tego potrzebuje; 

10)  akceptacji takim, jakie jest; 

11)  poszanowania godno ci osobistej; 

12)  prywatno ci, samodzielno ci i niezale no ci; 

13)  uczestniczenia we wszystkich formach aktywno ci proponowanych przez 

przedszkole; 

14)  pomocy nauczyciela w trudnych dla niego sytuacjach; 

15)  zdobywania wiedzy i umiej tno ci; 

16)  indywidualnego procesu rozwoju i w asnego tempa rozwoju; 

17)  aktywnego kszta towania kontaktów spo ecznych i otrzymywania w tym pomocy; 

18)  badania i eksperymentowania; 

19)  do wiadczania konsekwencji w asnego zachowania (ograniczonego wzgl dami 

bezpiecze stwa); 

20) nienaruszalno ci cielesnej. 

2.  Przedszkolak powinien: 

1) kulturalnie i z szacunkiem odnosi  si  do rówie ników i osób doros ych (szanowanie 

praw innych); 

2) szanowa  godno  i wolno  drugiego cz owieka. 

3) respektowa  polecenia nauczyciela; 

4) informowa  nauczyciela o swoich problemach; 

5) post powa  zgodnie z przyj tymi normami spo ecznymi i zasadami akceptowanymi 

przez grup  i spo eczno  przedszkoln ; 

6) stosowa  formy grzeczno ciowe w stosunku do rówie ników i osób doros ych; 

7) nie  pomoc rówie nikom i m odszym kolegom; 

8) dba  o estetyk  i higien  w asnego wygl du i otoczenia; 
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9) sprz ta  zabawki po sko czonej zabawie; 

10) nie przeszkadza  innym w zabawie; 

11) wywi zywa  si  z przydzielonych zada  i obowi zków; 

12) przestrzega  zasad bezpiecze stwa w przedszkolu i poza nim; 

13) dba  o bezpiecze stwo, zdrowie swoje i innych; 

14) przyja nie odnosi  si  do wiata przyrody. 

 

                                                                     § 49 

 

1  Zadania nauczyciela-wychowawcy oddzia u przedszkolnego: 

1) nauczyciel planuje i prowadzi prac  dydaktyczno-wychowawcz  w oparciu o wybrany 

program wychowania przedszkolnego i odpowiada za jej jako ; 

2) nauczyciel ma prawo korzysta  z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

Dyrektora i Rady Pedagogicznej; 

3) nauczyciel powinien doskonali  metody pracy z dzie mi, poszerza  swoj  wiedz  

pedagogiczn , doskonali  swój warsztat pracy poprzez uczestniczenie w ró nych 

formach doskonalenia zawodowego; 

4) nauczyciel opiekuj cy si  oddzia em przedszkolnym odpowiada za bezpiecze stwo 

dzieci podczas pobytu w szkole ze szczególnym uwzgl dnieniem wycieczek  

i spacerów; 

5) nauczyciel tworzy warunki wspomagaj ce wszechstronny rozwój dzieci, ich 

uzdolnienia i zainteresowania; 

6) y do pobudzania procesów rozwojowych, do aktywizacji dzieci poprzez 

wykorzystanie ich w asnej inicjatywy; 

7) rozpoznaje i zabezpiecza potrzeby rozwojowe dzieci; 

8) prowadzi obserwacje pedagogiczne i dokumentuje je; 

9) przeprowadza diagnoz  gotowo ci dziecka do nauki w klasie pierwszej; 

10) prawid owo prowadzi obowi zuj  dokumentacje pedagogiczn  oddzia u; 
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11) otacza indywidualn  opiek  ka dego wychowanka i dostosowuje metody i formy 

pracy do jego mo liwo ci; 

12)  wspó pracuje ze specjalistami (pedagog, psycholog, logopeda) wiadcz cymi pomoc 

psychologiczno- pedagogiczn ; 

13) nauczyciel ci le wspó pracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi); 

14) na pocz tku roku szkolnego zapoznaje rodziców z programem nauczania i statutem 

oddzia u przedszkolnego; 

15) organizuje zebrania oraz w miar  potrzeb spotkania indywidualne; 

16) informuje rodziców (opiekunów prawnych) o post pach dzieci; 

17) informuje rodziców (opiekunów prawnych) o poczynionych obserwacjach i wynikach 

diagnozy przedszkolnej; 

18) wspomaga rodziców w przygotowaniach dziecka do ycia w rodzinie i 

spo ecze stwie; 

19) cza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy oddzia u i szko y; 

20) wspomaga rodziców w ich dzia aniach wychowawczych. 

 

                                                                            § 50 

 

1.  Organami Oddzia u Przedszkolnego s : 

1) Dyrektor Szko y Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach; 

2) Rada Pedagogiczna Szko y Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach; 

3) Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach. 

2. Rekrutacja dzieci do Oddzia u przedszkolnego: 

1)  rekrutacja trwa od 1 kwietnia do 30 kwietnia roku rozpocz cia zaj ; 

2)  podstawow  jednostk  organizacyjn  jest oddzia  obejmuj cy dzieci podlegaj ce 

obowi zkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, z uwzgl dnieniem ich potrzeb, 

zainteresowa  oraz uzdolnie ; 

3)  wymagane dokumenty sk adane przez rodziców lub opiekunów prawnych to: karta 
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zg oszenia dziecka do Oddzia u Przedszkolnego oraz inne dokumenty do czane w 

miar  potrzeb; 

4)  dyrektor szko y og asza wyniki rekrutacji og aszaj c list  dzieci przyj tych. 

 

                                                                   § 51 

 

1.  Organizacj  pracy Oddzia u Przedszkolnego okre la ramowy rozk ad dnia ustalony przez 

nauczyciela prowadz cego Oddzia  Przedszkolny z uwzgl dnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy. 

2.  Praca wychowawczo-dydaktyczna i opieku cza prowadzona jest w oparciu o wybrany 

program wychowania przedszkolnego uwzgl dniaj cy podstaw  programow . 

3.  Czas przeznaczony na realizacj  podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

wynosi 25 godzin tygodniowo - co najmniej 5 godzin dziennie. 

4.  Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie mo e przekracza  25. 

5.  Godzina zaj  w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

6.  Godzina zaj  wychowawczo-dydaktycznych jest dostosowana do potrzeb i mo liwo ci 

psychofizycznych dzieci. 

7.  Dzieci  z Oddzia u Przedszkolnego uczestnicz  w katechezie, je eli rodzice wyrazili tak  

wol . Czas trwania zaj  z religii to 2 razy w tygodniu po 60 minut. 

8.  Czas trwania zaj  z j zyka angielskiego to 1 raz w tygodniu 60 minut. 

9.  W czasie zaj  dzieci   korzystaj  z urz dze   i pomocy  szkolnych oraz sali 

gimnastycznej. 

10.Dzieci  bior  czynny udzia  w imprezach i uroczysto ciach  organizowanych w szkole. 

11.Na zako czenie roku szkolnego wszystkie dzieci otrzymuj  nagrody ksi kowe i dyplom. 

 

                                                                       § 52 

 

1.  Oddzia  Przedszkolny sprawuje opiek  nad dzieckiem od  momentu przekazania dziecka 
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przez rodzica, opiekuna prawnego lub inn  upowa nion  osob  pod opiek  wychowawcy 

grupy lub pod opiek  upowa nionego pracownika Oddzia u Przedszkolnego, do czasu 

odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inn  upowa nion  

przez nich osob : 

1) dzieci s  przyprowadzane i  odbierane z  oddzia u  tylko przez rodziców  lub 

prawnych opiekunów. Inna osoba mo e przyprowadza  lub odprowadza  dziecko 

tylko po przedstawieniu nauczycielowi pisemnej zgody rodziców lub opiekunów  

o przyj ciu odpowiedzialno ci za dziecko w drodze do i z Oddzia u Przedszkolnego; 

2) upowa nienia dostarczone osobi cie do wychowawcy na imi  i nazwisko osoby 

upowa nionej zawieraj  tak e seri  i numer dowodu osobistego, w asnor czny podpis 

rodzica lub opiekuna; 

3) dziecko przyprowadzane jest do Oddzia u Przedszkolnego na godzin  8:00; 

4) w przypadku pi ciogodzinnego pobytu dziecka w Oddziale Przedszkolnym dziecko 

nale y odebra  do godziny 13:00, w przypadku sze ciogodzinnego pobytu dziecka w  

Oddziale Przedszkolnym dziecko nale y odebra  do godziny 14:00. W przypadku nie 

odebrania dziecka do godziny ustalonej, nauczyciel informuje rodziców o zaistnia ym 

fakcie i zapewnia opiek  dziecku do czasu przybycia rodziców; 

5) rodzic lub opiekun ma obowi zek wprowadzi  dziecko do sali lub wyznaczonego 

miejsca i przekaza  je nauczycielowi. Rodzic zobowi zany jest poinformowa  

nauczyciela o odbiorze dziecka z Oddzia u Przedszkolnego, tym samym przejmuje 

opiek  nad dzieckiem; 

6) nauczyciel odmówi oddania dziecka pod opiek  osobie odbieraj cej, której stan budzi 

uzasadnione w tpliwo ci co do zapewnienia dziecku bezpiecze stwa; 

7) za bezpiecze stwo dziecka w Oddziale Przedszkolnym i poza jego terenem odpowiada 

nauczyciel w czasie ustawowych godzin pracy, zgodnie z jej harmonogramem; 

8) w trakcie pracy poza terenem Oddzia u Przedszkolnego (spacery, wycieczki, plac 

zabaw) zapewniona jest opieka nauczyciela oraz w miar  mo liwo ci dodatkowa 

osoba doros a. 
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§ 53 

1. Dziecko  ko cz ce  nauk   w  Oddziale Przedszkolnym  i  rozpoczynaj ce  edukacj     

w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonowa  w roli ucznia i jest odpowiednio 

przygotowane do wykonywania obowi zków szkolnych. 

2. Absolwent Oddzia u Przedszkolnego posiada: 

1) umiej tno  uwa nego s uchania i logicznego my lenia; 

2) umiej tno  czytania i jest przygotowany do nauki pisania; 

3) umiej tno  pos ugiwania si  podstawowymi poj ciami matematycznymi; 

4) przygotowanie do pos ugiwania si  j zykiem obcym nowo ytnym; 

5) umiej tno  orientacji przestrzennej; 

6) umiej tno  powtarzania rytmów; 

7) zdolno  do obdarzania nauczyciela oraz innych doros ych uwag  i porozumiewania   

  si  w zrozumia y dla innych sposób; 

8) umiej tno  koncentracji oraz pracy przez d szy czas; 

9) umiej tno  wspó pracy w grupie i rozwi zywania sytuacji konfliktowych; 

10) umiej tno  radzenia sobie z trudno ciami; 

11) umiej tno  twórczego rozwi zywania zada ; 

12) odpowiedni poziom samodzielno ci; 

13) gotowo  do samodzielnej kreatywnej dzia alno ci plastycznej z wykorzystaniem 

ró norodnych technik oraz rodków wyrazu; 

14) umiej tno  komunikatywnego porozumiewania si ; 

15) podstawow  wiedz  na temat w ciwych nawyków ywieniowych; 

16) podstawow  wiedz  o rodowisku spo ecznym, przyrodniczym i kulturowym; 

17) zna zasady bezpiecze stwa, zabawy, higieny, dba ci o zdrowie i sprawno  fizyczn , 

18) zna zasady kultury wspó ycia, post powania, 

19) rozumie potrzeb  szanowania przyrody i rodowiska. 
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Rozdzia  8 

Uczniowie szko y 

        

 § 54 

1. Obowi zek szkolny dziecka rozpoczyna si  z pocz tkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko ko czy 7 lat, oraz trwa do uko czenia szko y 

podstawowej, nie d ej jednak ni  do uko czenia 18 roku ycia.  

2. Na wniosek rodziców nauk  w szkole podstawowej mo e tak e rozpocz  dziecko, które 

w danym roku kalendarzowym ko czy 6 lat, je eli wykazuje psychofizyczn  dojrza  

do podj cia nauki szkolnej. 

3.  Decyzj  o wcze niejszym przyj ciu dziecka do szko y podstawowej podejmuje dyrektor 

szko y po zasi gni ciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

4.  Dziecko, które  zosta o  wcze niej  przyj te  do  szko y  podstawowej  jest  zwolnione 

z obowi zku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 

 

   § 55 

1.  Do klasy pierwszej przyjmowane s  dzieci z obwodu szko y na podstawie zg oszenia 

rodziców. 

2.  Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszka e poza obwodem szko y, 

mo e zosta  przyj te do klasy pierwszej po przeprowadzeniu post powania 

rekrutacyjnego, je eli szko a dysponuje wolnymi miejscami.  

  

    § 56 

1. Ucze  zobowi zany jest do dbania o schludny wygl d zewn trzny oraz noszenia 

stosownego stroju w stonowanych barwach (nie mo e mie  po yskuj cych aplikacji, 

wulgarnych i obra liwych nadruków itp.). 

2. W czasie wi t, uroczysto ci szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowi zuje strój galowy ; 
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1)  dziewcz ta: bia a bluzka i czarna lub granatowa spódnica lub czarna lub granatowa 

sukienka, ciemne obuwie; 

2)   ch opcy: bia a koszula, czarne lub granatowe spodnie; ciemne obuwie. 

3.  Podczas zaj  wychowania fizycznego uczniów obowi zuje strój sportowy. 

4.  W budynku szkolnym uczniów obowi zuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach 

niepozostawiaj cej ladów. 

5.  W budynku szkolnym zabrania si  noszenia nakry  g owy oraz ozdób zagra aj cych 

zdrowiu i bezpiecze stwu. 

 

  § 57 

1.  Prawa ucznia wynikaj  z Konwencji o Prawach Dziecka. 

2.  Ucze  ma tak e prawo do: 

1)  zapoznawania si  z programem nauczania, z jego tre ci , celem i stawianymi 

wymaganiami, 

2)  kszta cenia si  oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osi gni tego 

rozwoju, 

3)  organizacji ycia szkolnego, umo liwiaj cego zachowanie w ciwych proporcji 

mi dzy wysi kiem szkolnym a mo liwo ci  rozwijania i zaspokajania w asnych 

zainteresowa , 

4)  dostosowania tre ci, metod i organizacji nauczania do jego mo liwo ci, 

5)  korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

6)  w ciwie zorganizowanego procesu kszta cenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umys owej, 

7)  sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli post pów 

w nauce oraz znajomo ci kryteriów oceniania z zaj  edukacyjnych i zachowania, 

8)  bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,  

9)  korzystania z pomieszcze  szkolnych, sprz tu, rodków dydaktycznych, ksi gozbioru 

biblioteki podczas zaj  szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych, 
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10)  yczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

11)  zaj  pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijaj cych ich zainteresowania 

i uzdolnienia,  

12)  udzia u w zaj ciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudno ci w nauce, 

13)  do bezp atnego transportu i opieki przys uguj cej uczniom niepe nosprawnym  

w czasie przewozu do i ze szko y, 

14) wp ywania na ycie szko y przez dzia alno  samorz dow , proponowanie zmian  

i ulepsze  w yciu klasy i szko y, 

15)  wyboru nauczyciela pe ni cego rol  opiekuna samorz du uczniowskiego, 

16)  aktywnego udzia u w pracach samorz du uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo 

wyborcze), 

17)  sk adania wniosków i opinii za po rednictwem samorz du uczniowskiego  

we wszystkich sprawach szko y, w tym sprawach dotycz cych realizacji 

wymienionych powy ej podstawowych praw uczniów. 

 

    § 58 

1.  W przypadku naruszenia swoich praw ucze  mo e z  skarg  do: 

1)  wychowawcy klasy, 

2)  dyrektora szko y. 

2.  Ucze  lub jego rodzice mog  z  skarg  w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia 

praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.  

3.  Skarga powinna by  z ona na pi mie i powinna zawiera  uzasadnienie.  

4.  Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.  

5.  Dyrektor rozpatruje skarg  w ci gu  7 dni od daty jej z enia.  

 

 § 59 

1.  Ucze  ma obowi zek przestrzegania postanowie  zawartych w statucie szko y  

i stosownych regulaminach, a w szczególno ci: 
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1)  zachowania si  w ka dej sytuacji w sposób godny m odego Polaka, 

2)  wykorzystania w pe ni czasu przeznaczonego na nauk  oraz rzetelnej pracy nad 

poszerzeniem swojej wiedzy i umiej tno ci, ucz szczania na zaj cia wynikaj ce 

z planu zaj , przybywania na nie punktualnie – w razie spó nienia na zaj cia, ucze  

zobowi zany jest do przybycia do sali, w której si  one odbywaj , 

3)  w ciwego zachowania si  w trakcie zaj  edukacyjnych, 

a)  zachowywa  podczas lekcji nale yt  uwag , 

b)  nie rozmawia  z innymi uczniami, 

c)  zabiera  g os tylko po upowa nieniu go do tego przez nauczyciela, 

4)  systematycznego przygotowania si  do zaj  szkolnych, odrabiania prac poleconych 

przez nauczyciela do wykonania w domu, 

5)  ucz szczania na wybrane przez siebie zaj cia pozalekcyjne, 

6)  usprawiedliwiania w okre lonym terminie i formie nieobecno ci na zaj ciach 

edukacyjnych – usprawiedliwienie ucze  zobowi zany jest przed  w dniu 

stawienia si  na zaj cia; usprawiedliwienie powinno by  sporz dzone przez rodziców 

w formie pisemnego lub z onego ustnie wychowawcy klasy o wiadczenia  

o przyczynach nieobecno ci dziecka – ostateczn  decyzj  o usprawiedliwieniu 

nieobecno ci podejmuje wychowawca klasy,  

7)  uzupe nia  braki wynikaj ce z nieobecno ci w szkole, 

8)  post powania zgodnego z dobrem szkolnej spo eczno ci, 

9)  dbania o honor i tradycj  szko y oraz wspó tworzenie jej autorytetu, 

10)  godnego, kulturalnego zachowania si  w szkole i poza ni , 

11)  dbania o pi kno mowy ojczystej, 

12)  okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szko y, 

13)  przestrzegania zasad wspó ycia spo ecznego: 

a)  okazywa  szacunek doros ym i kolegom, 

b)  przeciwstawia  si  przejawom wulgaryzmu i brutalno ci, 

c)  szanowa  pogl dy i przekonania innych, 
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d)  szanowa  godno  i wolno  drugiego cz owieka,  

e) zachowywa  tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych 

powierzonych w zaufaniu, chyba e szkodzi oby to ogó owi, zdrowiu lub yciu, 

14)  dbania o bezpiecze stwo i zdrowie w asne oraz swoich kolegów: nie pali  tytoniu i nie 

pi  alkoholu, nie u ywa  e-papierosów itp., 

15)  nie u ywania narkotyków ani innych rodków odurzaj cych, 

16)  zachowywania czystego i schludnego wygl du, 

17)  troszczenia si  o mienie szko y i jej estetyczny wygl d wewn trz i na zewn trz – za 

zniszczone mienie szko y odpowiedzialno  materialn  ponosz  rodzice – rodzice 

zobowi zani s  osobi cie naprawi  zniszczone mienie lub pokry  koszty jego naprawy 

albo koszty zakupu nowego mienia, 

18)  nosi  obowi zuj cy w szkole strój szkolny, 

19)  Godnie zachowywa  si  podczas imprez szkolnych. 

2.  Ucze  opuszczaj cy szko  ma obowi zek rozliczy  si  ze szko  na zasadach okre lonych 

przez dyrektora szko y. 

 

    § 60 

1. Ucze  przynosi do szko y telefon komórkowy lub inne urz dzenia elektroniczne 

 na odpowiedzialno  swoj  i rodziców (lub prawnych opiekunów). 

2.  Szko a nie ponosi odpowiedzialno ci za zagini cie lub uszkodzenie tego rodzaju sprz tu. 

3. W czasie lekcji obowi zuje zakaz u ywania telefonów komórkowych i innych urz dze  

elektronicznych np. dyktafonów, odtwarzaczy MP3 itp. 

4. Poprzez „u ywanie" nale y rozumie  (w przypadku telefonu komórkowego): 

1) nawi zywanie po czenia telefonicznego; 

2) redagowanie lub wysy anie wiadomo ci typu sms, mms lub innej; 

3) rejestrowanie materia u audiowizualnego; 

4) odtwarzanie materia u audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej; 

5) transmisj  danych; 
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6) wykonywanie oblicze ; 

7) w przypadku innych urz dze  elektronicznych np. odtwarzaczy MP3 poj cie 

„u ywanie” dotyczy wszystkich w/w punktów mo liwych do wykonania na danym 

urz dzeniu; 

8) przed rozpocz ciem zaj  edukacyjnych (lub w razie przebywania w wietlicy 

szkolnej, bibliotece) ucze  ma obowi zek wy czy  i schowa  aparat telefoniczny; 

9) poza zaj ciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zaj ciach) telefon mo e by  

ywany w trybie „milczy”; 

10) nagrywanie d wi ku i obrazu za pomoc  telefonu jest mo liwe jedynie za zgod  

osoby nagrywanej i fotografowanej, a je li ma to miejsce w czasie lekcji dodatkowo 

konieczna jest zgoda nauczyciela prowadz cego zaj cia; 

11) w razie konieczno ci skontaktowania si  z rodzicami ucze  ma obowi zek zwróci  

si  do nauczyciela z pro  o pozwolenie na w czenie telefonu lub mo e skorzysta  

z telefonu szkolnego znajduj cego si  w sekretariacie szko y. 

5. W przypadku amania przez ucznia na lekcjach lub na terenie szko y zapisów ust 3-4, pkt 

1-11: 

1)  nauczyciel odnotowuje ten fakt w zeszycie – jako uwag  do rodzica/prawnego 

opiekuna; 

2)  telefon ucznia zostaje przekazany do „depozytu” w sekretariacie szko y; 

3)  rodzic/ prawny opiekun ucznia zostaje poinformowany o zdeponowaniu urz dzenia 

elektronicznego; 

4)  pracownik szko y odbieraj cy uczniowi telefon i przekazuj cy go do „depozytu” ma 

dopilnowa , aby telefon zosta  wy czony przez ucznia; 

5)  ucze  mo e odebra  aparat po zako czeniu zaj  edukacyjnych w danym dniu, 

je eli  tak zosta o ustalone z nauczycielem lub dyrektorem. W przeciwnym wypadku 

rodzic (prawny opiekun) jest zobowi zany osobi cie odebra  aparat lub inne 

urz dzenie elektroniczne. 

6. Odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urz dzenia elektronicznego 

skutkuje upomnieniem dyrektora szko y. W skrajnych sytuacjach ucze  mo e otrzyma  

nagan  dyrektora szko y. 
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       § 61 

1. Za wzorowe wype nianie obowi zków ucze  mo e otrzyma  nagrody i wyró nienia: 

1)   pochwa  wychowawcy wobec klasy, 

2)   pochwa  dyrektora wobec uczniów szko y, 

3)   list pochwalny wychowawcy do jego rodziców, 

4)   list pochwalny dyrektora szko y dla ucznia i jego rodziców, 

5)   dyplom uznania dla ucznia  za bardzo dobre oceny  ze wszystkich zaj  edukacyjnych  

       i wzorowe zachowanie na wiadectwie uko czenia szko y, 

6)   list gratulacyjny dla rodziców ucznia, który otrzyma  na wiadectwie uko czenia 

szko y ze wszystkich zaj  edukacyjnych oceny bardzo dobre i wzorowe zachowanie, 

7)   nagrod  ksi kow  za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, 

8)   dyplom wzorowego ucznia  nadany decyzj  rady pedagogicznej. 

2.  Podstaw  do wyró nienia ucznia mo e by : 

1)  szczególne osi gni cia w nauce, 

2)  aktywny udzia  w yciu szko y, 

3) szczególne osi gni cia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach 

sportowych, 

4)  wyj tkowe osi gni cia i czyny przynosz ce zaszczyt szkole. 

3. Nagrody przyznaje Dyrektor Szko y na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, 

Samorz du Uczniowskiego oraz Rady Rodziców, po zasi gni ciu opinii Rady 

Pedagogicznej. 

4. Nagrody finansowane s  przez Rad  Rodziców oraz z bud etu szko y. 

5.  Nagrody ksi kowe ufundowane ze rodków Rady Rodziców uczniowie otrzymuj  za: 

1)   otrzymanie wiadectwa z  wyró nieniem, 

2)  wszyscy uczniowie  klasy I otrzymuj  nagrody, a uczniowie klasy II – III  

       za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, 

3)   wyró niaj  prac  w roku szkolnym na rzecz  szko y, 
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4)    reprezentowanie szko y  w konkursach i zawodach sportowych, 

5)   systematyczne i wyró niaj ce si  czytelnictwo ksi ek z biblioteki szkolnej I – III m., 

 6)   100% frekwencja w danym roku szkolnym. 

6.  Do ka dej przyznanej nagrody ucze  mo e wnie  pisemnie zastrze enie z uzasadnieniem 

do dyrektora szko y w terminie 3 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez 

dyrektora szko y przys uguje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego 

zastrze enia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szko y  

w terminie 3 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje spraw  w terminie 7 dni, mo e 

posi kowa  si  opini  wybranych organów szko y.  

 

                                                                           § 62 

1. Szko a mo e stosowa  wobec uczniów kary, w szczególno ci za nieprzestrzeganie statutu 

szko y. 

2.  Za sporadyczne nie wype nianie  obowi zków ucznia  ucze  mo e zosta  ukarany: 

1)  ustnym upomnieniem przez samorz d uczniowski, 

2)  ustnym upomnieniem wychowawcy klasy lub innego  nauczyciela, 

3)  pisemnym upomnieniem wychowawcy klasy z powiadomieniem rodziców, 

 4)  ustnym upomnieniem dyrektora szko y, 

 5)  ustn  nagan  dyrektora szko y z powiadomieniem pisemnym rodziców. 

3.  Za powtarzaj ce si  nieprzestrzeganie obowi zków ucznia oraz wywieranie szkodliwego    

    wp ywu na kolegów kar  wyznacza wychowawca klasy i dyrektor szko y w formie: 

1)  pisemnego upomnienia  wychowawcy klasy z powiadomieniem rodziców, 

2)  ustnego upomnienia dyrektora szko y, 

3)  pisemnego powiadomienia rodziców o nagannym zachowaniu ucznia, 

4)  ustnej nagany dyrektora szko y z pisemnym powiadomieniem rodziców, 

5)  zakazu udzia u w imprezach  organizowanych przez szko  i wycieczkach szkolnych. 

3. Wymienione kary w ust.  1, 2, 3 maj  wp yw na ocen  z zachowania. 
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    § 63 

1. Ucze  mo e zosta  karnie przeniesiony do innej szko y. 

2.  Dyrektor na podstawie uchwa y Rady Pedagogicznej mo e wyst pi  z wnioskiem do 

Ma opolskiego Kuratora O wiaty o przeniesienie ucznia do innej szko y. 

 3. Wykroczenia stanowi ce podstaw  do z enia wniosku o przeniesienie do innej szko y: 

1) wiadome dzia anie stanowi ce zagro enie ycia lub skutkuj ce uszczerbkiem 

zdrowia dla innych uczniów lub pracowników Szko y; 

2) rozprowadzanie i u ywanie rodków odurzaj cych, w tym alkoholu, dopalaczy  

i narkotyków; 

3) wiadome fizyczne i psychiczne zn canie si  nad cz onkami spo eczno ci szkolnej 

lub naruszanie godno ci, uczu  religijnych lub narodowych; 

4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego; 

5) kradzie ; 

6) wy udzanie (np. pieni dzy), szanta , przekupstwo; 

7) wulgarne odnoszenie si  do nauczycieli i innych cz onków spo eczno ci szkolnej; 

8) czyny nieobyczajne; 

9) stwarzanie sytuacji zagro enia publicznego, np. fa szywy alarm o pod eniu bomby; 

10) notoryczne amanie postanowie  Statutu Szko y mimo zastosowania wcze niejszych 

rodków dyscyplinuj cych; 

11) znies awienie Szko y, np. na stronie internetowej; 

12) fa szowanie dokumentów szkolnych; 

13) pope nienie innych czynów karalnych w wietle Kodeksu Karnego. 

4.  Procedura post powania w przypadku karnego przeniesienia do innej szko y: 

1)  dyrektor szko y powiadamia rodziców o zdarzeniu;   

2)  je li zdarzenie jest karane z mocy prawa, Dyrektor niezw ocznie powiadamia organa 

cigania; 

3)  dyrektor Szko y, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwo uje 

posiedzenie Rady Pedagogicznej szko y; 
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4)  ucze  ma prawo wskaza  swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mog  by  

wychowawca klasy, pedagog  szkolny.  Ucze  mo e si  równie   zwróci   o opini  

do Samorz du Uczniowskiego. 

5) wychowawca ma obowi zek przedstawi  Radzie Pedagogicznej pe  analiz  

post powania ucznia jako cz onka spo eczno ci szkolnej; 

6)  podczas przedstawiania analizy, wychowawca klasy zobowi zany jest zachowa  

obiektywno ; 

 7)  wychowawca klasy informuje Rad  Pedagogiczn  o zastosowanych dotychczas 

rodkach wychowawczych i dyscyplinuj cych, zastosowanych karach 

regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej itp.; 

8)  Rada Pedagogiczna w g osowaniu tajnym, po wnikliwym wys uchaniu stron, 

podejmuje uchwa  dotycz  danej sprawy; 

9)  Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwa y Dyrektorowi Szko y; 

10)  dyrektor kieruje spraw  do Ma opolskiego Kuratora O wiaty; 

11)  decyzj  w sprawie przeniesienia ucznia do innej szko y podejmuje Ma opolski 

Kurator O wiaty; 

12)  decyzj  o przeniesieniu ucznia odbieraj  i podpisuj  rodzice lub prawny opiekun. 

5.  Uczniowi  i jego rodzicom  przys uguje  prawo  do  odwo ania  si   od  decyzji  do  organu  

wskazanego  w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej dor czenia. 

6. W trakcie ca ego post powania odwo awczego ucze  ma prawo ucz szcza  na zaj cia do  

 czasu otrzymania ostatecznej decyzji. 

    

§ 64 

1. Szko a ma obowi zek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub  

zastosowaniu wobec niego kary. 
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§ 65 

1. Od kar na onych przez wychowawc  w ci gu 3 dni uczniowi przys uguje prawo 

wniesienia uzasadnionego odwo ania do dyrektora szko y w formie pisemnej. Dyrektor 

szko y w terminie 7 dni rozpatruje odwo anie i informuje pisemnie o rozstrzygni ciu.  

2. Od kar na onych przez dyrektora szko y w ci gu 3 dni przys uguje uczniowi prawo 

wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku do dyrektora szko y o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. Dyrektor szko y w terminie  7  dni  rozpatruje  wniosek  i   informuje 

    pisemnie o rozstrzygni ciu, mo e przy tym zasi gn  opinii rady pedagogicznej   oraz             

samorz du uczniowskiego.  

 

Rozdzia  9 

Wewn trzszkolne zasady oceniania 

   

  § 66 

1.  Ocenianiu podlegaj : 

1) osi gni cia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osi gni  edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

poziomu i post pów w opanowaniu przez ucznia wiadomo ci i umiej tno ci w stosunku 

do wymaga  okre lonych w podstawie programowej kszta cenia ogólnego oraz 

wymaga  edukacyjnych wynikaj cych z realizowanych w szkole programów nauczania  

oraz formu owaniu oceny. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawc  oddzia u, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddzia u stopnia respektowania przez ucznia zasad 

wspó ycia spo ecznego i norm etycznych oraz obowi zków ucznia okre lonych 

w statucie szko y. 

4. Ocenianie wewn trzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie  ucznia  o  poziomie  jego  osi gni   edukacyjnych  i  jego   

zachowaniu  oraz o post pach w tym zakresie; 
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2) udzielanie uczniowi pomocy w  nauce  poprzez  przekazanie  uczniowi  informacji  

o  tym,  co zrobi  dobrze i jak powinien dalej si  uczy ; 

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania w asnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych post pów w nauce i zachowaniu; 

5) monitorowanie bie cej pracy ucznia; 

6) dostarczanie  rodzicom  i  nauczycielom  informacji  o  post pach  i  trudno ciach 

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

7) umo liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

 -wychowawczej; 

8)   w czenie uczniów w proces oceniania ich osi gni  w szkole;     

9)   umo liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy  

      dydaktyczno – wychowawczej w sterowaniu procesem nauczania i uczenia si .  

5. Ocenianie wewn trzszkolne obejmuje: 

1) formu owanie przez nauczycieli wymaga  edukacyjnych niezb dnych do uzyskania 

poszczególnych ródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych  

i dodatkowych zaj  edukacyjnych z uwzgl dnieniem zindywidualizowanych 

wymaga  wobec uczniów obj tych pomoc  psychologiczno-pedagogiczn  w szkole; 

2) ustalanie kryteriów zachowania; 

3) ustalanie ocen bie cych i ustalanie ródrocznych ocen klasyfikacyjnych z  

4) obowi zkowych oraz dodatkowych zaj  edukacyjnych oraz ródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, wed ug skali i w formach przyj tych w szkole; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych i dodatkowych zaj  

edukacyjnych oraz rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania,  wed ug  skali,   

o  której  mowa  w § 84. 

6) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzaj cych;  

7) ustalenie warunków i trybu uzyskania wy szej ni  przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowi zkowych zaj  edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 
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8) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o  post pach  i  trudno ciach  ucznia  w  nauce  oraz  zasad  wgl du  do  

dokumentacji  oceniania  i pisemnych prac uczniów; 

6.  Ocenianie wewn trzszkolne pe ni funkcj : 

1)  wspieraj  (nastawienie na ocenianie osi gni  uczniów, a nie braków, monitorowanie   

     post pów ucznia i okre lanie jego indywidualnych potrzeb), 

2)  diagnostyczn  (okre lanie aktualnego poziomu osi gni  i post pów ucznia w nauce  

w celu wskazywania jego s abych i mocnych stron),   

3)  informacyjn  (informowanie uczniów o osi gni ciach i post pach w nauce),  

4)  motywuj  ucznia, 

5)  kszta tuj  (pozwala na weryfikowanie programów nauczania, podr czników, pomocy  

     dydaktycznych).  

7. Ocena jest informacj , w jakim stopniu ucze  spe ni  wymagania programowe 

postawione przez nauczyciela, nie jest kar  ani nagrod . 

8. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa si  zgodnie z odr bnymi przepisami. 

 

§ 67 

 

1.  W ocenianiu obowi zuj  zasady: 

1) zasada jawno ci ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych); 

2) zasada cz stotliwo ci i rytmiczno ci – ucze  oceniany jest na bie co i rytmicznie; 

3) ocena ko cowa nie jest redni  ocen cz stkowych; 

4) zasada jawno ci kryteriów – ucze  i jego rodzice (prawni opiekunowie) znaj  

kryteria oceniania, zakres materia u z ka dego przedmiotu oraz formy pracy 

podlegaj ce ocenie; 

5) zasada ró norodno ci wynikaj ca ze specyfiki ka dego przedmiotu; 

6) zasada ró nicowania wymaga  – zadania stawiane uczniom powinny mie  

zró nicowany poziom trudno ci i dawa  mo liwo  uzyskania wszystkich ocen; 
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7) zasada otwarto ci – wewn trzszkolne oceniania podlega weryfikacji i 

modyfikacji w oparciu o okresow  ewaluacj . 

 

§ 68 

1. Nauczyciele na pocz tku roku szkolnego informuj  uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach   edukacyjnych   niezb dnych   do   uzyskania   poszczególnych   

ródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych i dodatkowych 

zaj  edukacyjnych, wynikaj cych z realizowanego programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osi gni  edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach  i  trybie  uzyskania  wy szej  ni   przewidywana  rocznej  oceny  

klasyfikacyjnej  z obowi zkowych ; 

2. Wychowawca oddzia u na pocz tku ka dego roku szkolnego informuje uczniów i ich 

rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wy szej ni  przewidywana rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udost pniane s : 

1) dla uczniów w formie ustnej na pierwszej lekcji zaj  edukacyjnych i lekcji 

wychowawczej; 

2) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesi cu wrze niu; 

3)  w trakcie indywidualnych spotka ,  nauczycieli z rodzicami; 

4)  na stronie internetowej Szko y. 

4. Nieobecno  rodziców na pierwszym zebraniu we wrze niu zwalnia szko  z obowi zku 

zapoznania rodzica ze szczegó owymi warunkami i sposobami oceniania 

wewn trzszkolnego obowi zuj cymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na 

nieobecno  rodzic winien sam d  do zapoznania si  ze szczegó owymi warunkami  

i sposobami oceniania wewn trzszkolnego obowi zuj cymi w szkole.  

5. Nauczyciel jest obowi zany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej 
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poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

dostosowa  wymagania edukacyjne, do indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych 

i edukacyjnych  ucznia,  u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudno ci w uczeniu si , uniemo liwiaj ce sprostanie tym wymaganiom. 

 

§ 69 

1.  W trakcie nauki w szkole ucze  otrzymuje oceny: 

1) bie ce (cz stkowe); 

2) klasyfikacyjne (roczne): 

a) ródroczne – na koniec pierwszego pó rocza i roczne – na zako czenie roku 

szkolnego, 

b) ko cowe – s  to oceny po zako czeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny 

ko cowe s  równowa ne ocenie rocznej w ostatnim roku kszta cenia lub ustalone 

 w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzaj cego w ostatnim roku 

nauczania danej edukacji. Ocen  ko cow  zachowania stanowi ocena 

klasyfikacyjna w klasie programowo najwy szej. 

 

§ 70 

1. Oceny s  jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych. 

2. Ka da ocena z ustnych form sprawdzania umiej tno ci lub wiadomo ci ucznia podlega 

wpisaniu do dziennika lekcyjnego bezpo rednio po jej ustaleniu i ustnym 

poinformowaniu ucznia. 

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomo ci 

i umiej tno ci uczniów przedstawiane s  do wgl du uczniom na zaj ciach 

dydaktycznych, a nast pnie wpisywane do dziennika lekcyjnego. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) maj  mo liwo  wgl du w pisemne prace swoich dzieci: 

1) na zebraniach ogólnych; 

2) w czasie konsultacji w ramach dni otwartych; 

3) podczas indywidualnych spotka  z nauczycielem. 
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       § 71 

1.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zaj  technicznych, plastyki, 

muzyki    nale y    w    szczególno ci    bra    pod     uwag     wysi ek    wk adany    

przez   ucznia w wywi zywanie si  z obowi zków wynikaj cych ze specyfiki tych 

zaj , a w przypadku wychowania fizycznego - tak e systematyczno  udzia u 

w zaj ciach oraz aktywno  ucznia w dzia aniach podejmowanych przez szko  na 

rzecz kultury fizycznej. 

 

                                                               § 72 

1.   W   klasach    I     –     III     oceny:     klasyfikacyjna:    ródroczna     i     roczna,    s     

opisowe  z wyj tkiem j zyka angielskiego, religii, zaj  komputerowych. W bie cym 

ocenianiu dopuszcza si  oprócz oceny opisowej równie  oceny wyra one stopniem. 

Ocena opisowa to ustna b  pisemna informacja nauczyciela na temat wykonywania 

zada  szkolnych przez ucznia. Ta informacja mo e dotyczy  zarówno procesu 

wykonywania zadania, jak i efektu dzia alno ci ucznia.  

 

2. Ocenianie ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o post pie i poziomie jego osi gni  edukacyjnych; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o post pach, trudno ciach i 

specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umo liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

 

    § 73 

1. Dla uczniów klas I – III ustala si  nast puj   skal  ocen: 

Pracujesz wspaniale 

Pracujesz dobrze 
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Pracujesz  zadawalaj co 

Pracuj wi cej 

2. Pó roczn  i roczn  ocen  opisow , nauczyciel sporz dza na podstawie obserwacji, analiz 

prac ucznia, wypowiedzi. Wpisy do dziennika lekcyjnego odzwierciedlaj  informacje 

dotycz ce: 

1) rozwoju intelektualnego,  osi gni cia  w  zakresie  edukacji  polonistycznej,   

matematycznej i przyrodniczej oraz j zyka obcego, ze szczególnym 

uwzgl dnieniem: czytania, jego tempa, techniki i rozumienia, pisania, jego tempa, 

techniki, poprawno ci, mówienia i s uchania oraz wiedzy o j zyku, umiej tno ci 

matematycznych, znajomo ci przyrody i opisywania sk adników przyrody; 

2) spo eczno – moralnego z uwzgl dnieniem zachowa  wobec ludzi, siebie oraz 

zachowa  wobec wytworów kultury; 

3) fizycznego jako dostrzeganie zwi zku przyrody z yciem i zdrowiem cz owieka, 

postawa cia a, sprawno  i zdrowie; 

3. W ocenianiu bie cym dopuszcza si  obok oceny opisowej stosowanie oceny cyfrowej 

w zale no ci od decyzji nauczyciela. Stopnie zapisywane b  w dzienniku lekcyjnym, 

w zeszytach uczniów oraz na pracach pisemnych (karty pracy, sprawdziany, testy). 

4. Rodzice   otrzymuj    informacje    o    post pach    dziecka    poprzez    ustne   rozmowy 

z wychowawc , uwagi pisemne w zeszytach, pisemn ródroczn  ocen  opisow   oraz 

podczas zebra  i dni otwartych. 

5.  W ocenie bie cej pracy ucznia mo na stosowa  ocen : 

1) own  wyra on  ustnie; 

2) pisemn ; 

3) wyra on  symbolem graficznym; 

4) stopniem - przy ocenianiu osi gni  ucznia z j zyka angielskiego, religii i zaj  

komputerowych stosuje si  ocen  wyra on  stopniem zgodnie z zasadami oceniania 

obowi zuj cymi w klasach IV  – VIII.     

W wyj tkowych przypadkach Rada Pedagogiczna mo e postanowi  o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I – III szko y podstawowej. Wniosek o niepromowanie sk ada 
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wychowawca klasy po zasi gni ciu opinii rodziców i uwzgl dnieniu opini  wydanej przez 

poradni  psychologiczno – pedagogiczn , w tym publiczn  poradni  specjalistyczn  

 

                                                               §74 

1 . Dla uczniów klasy IV-VIII ustala si  oceny bie ce i klasyfikacyjne ródroczne i roczne  

    z obowi zkowych zaj  edukacyjnych w nast puj cej skali: 

Stopie  celuj cy            -      6 skrót cel. 

Stopie  bardzo dobry     -      5       skrót   bdb. 

Stopie  dobry                 -     4        skrót    db. 

Stopie  dostateczny       -      3         skrót    dst. 

 Stopie  dopuszczaj cy    -     2         skrót    dop. 

 Stopie  niedostateczny    -    1          skrót   ndst.   

 

2. Ustala si  nast puj ce progi procentowe dla poszczególnych ocen ze sprawdzianów 

i kartkówek: 

0%             - 29%       ocena niedostateczna (1) 

30%           - 49%        ocena dopuszczaj ca (2) 

50%           - 74%        ocena dostateczna (3) 

75%           - 89%        ocena dobra (4) 

90%           - 98%      ocena bardzo dobra (5) 

99%          -100%        ocena bardzo celuj ca (6) 

3. W ci gu jednego semestru nauczyciel powinien wystawi  minimaln  ilo  ocen bie cych: 

1)    przy 1 godzinie lekcyjnej w tygodniu         – 3 oceny, 

2)    przy 2 godzinach lekcyjnych w tygodniu    – 4 oceny, 

3)    przy 3 godzinach lekcyjnych w tygodniu    – 5 ocen, 
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4)    przy 4 godzinach lekcyjnych w tygodniu    – 6 ocen, 

5)    przy 5 godzinach lekcyjnych w tygodniu    – 7 ocen. 

4.  Ocena nie mo e pe ni  funkcji represyjnej. Na ocen  z przedmiotu nie powinny mie  

wp ywu   postawy szkolne i cechy osobowo ciowe ucznia. 

5.  W klasach czwartych  na pocz tku roku szkolnego stosuje si  miesi czny okres                      

„ochronny” (ucze  otrzymuje tylko oceny pozytywne). 

6.  Ustala si  nast puj ce ogólne kryteria stopni dla uczniów klas IV-VIII: 

1).  ocen  celuj  otrzymuje ucze  który: 

a)  posiada  wiedz  i umiej tno ci wykraczaj ce poza program nauczania w danej 

klasie, 

b)  samodzielnie i twórczo rozwija w asne uzdolnienia, 

c)  dostrzega zwi zki pomi dzy wiedz  teoretyczn  a praktyczn , 

d)  zdobyt  wiedz  potrafi stosowa  w sytuacjach problemowych, 

e) poprawnie pos uguje si  terminologi  naukow , swobodnie wypowiada si   

w mowie i pi mie, 

f) laureat konkursu przedmiotowego o zasi gu wojewódzkim z danych zaj  

edukacyjnych. 

 2)  ocen  bardzo dobr  otrzymuje ucze  który: 

a)  opanowa  pe ny zakres wiadomo ci i   umiej tno ci okre lony programem  

nauczania przedmiotu danej klasy w zakresie wymaga  koniecznych, 

podstawowych, rozszerzaj cych i dope niaj cych, 

b) opanowa  umiej tno ci  formu owania problemów, dokonywania analizy i syntezy 

nowych zjawisk, 

c)  umie formu owa  plan dzia ania, tworzy   oryginalne rozwi zanie, 

d) pos uguje si  terminologi  poszczególnych przedmiotów nauczania oraz poprawnie  

    wypowiada si  w mowie i pi mie. 

3)  ocen  dobr  otrzymuje ucze  który: 
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  a)  opanowa  wiadomo ci i umiej tno ci  programowe w zakresie wymaga  

koniecznych,  podstawowych i rozszerzaj cych, 

  b)  opanowa  umiej tno ci praktycznego pos ugiwania si  wiadomo ciami wed ug  

         podanych  mu wzorów, 

  c)   logicznie wypowiada si  i zna podstawowe poj cia terminologii przedmiotowej, 

  d)   umie stosowa  wiadomo ci w sytuacjach podobnych do wicze  szkolnych. 

4)  ocen  dostateczn  otrzymuje ucze  który:    

a)  opanowa  tylko podstawowe tre ci programowe w zakresie wymaga  koniecznych 

     i   podstawowych,    

b)  rozwi zuje typowe  zadania  o  rednim stopniu trudno ci, czasem przy pomocy  

      nauczyciela, 

c)  potrafi wyt umaczy  wiadomo ci, zinterpretowa  je, stre ci  i uporz dkowa , 

d)  pope nia nieliczne b dy j zykowe. 

5)  ocen  dopuszczaj  otrzymuje ucze  który: 

a)  w ograniczonym stopniu  opanowa  podstawowe tre ci programowe w zakresie 

wymaga  koniecznych, 

b)  nie dostrzega zwi zków mi dzy posiadanymi informacjami, 

c)  rozwi zuje cz sto przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu  

      trudno ci, 

d)  pope nia  liczne b dy j zykowe, pos uguje si  j zykiem potocznym. 

6)  ocen  niedostateczn  otrzymuje ucze  który: 

a)  nie opanowa  podstawowego minimum tre ci programowych, a braki  

w wiadomo ciach uniemo liwiaj  dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

b)  nie rozumie tre ci przekazywanych informacji, 

c)   nie  potrafi  stosowa  wiedzy  w  sytuacjach  typowych   a  nawet  przy  pomocy  

nauczyciela, 

d)  ma trudno ci w wys awianiu si , pope nia ra ce b dy j zykowe. 
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7)  stopie  ze znakiem plus (+) otrzymuje ucze , którego wiadomo ci i umiej tno ci 

wykraczaj  nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia. 

8) Stopie  ze znakiem minus (-) otrzymuje ucze , którego wiadomo ci i umiej tno ci 

wykazuj  drobne braki w zakresie wymaga  dla danego stopnia. 

 9)  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki - brany 

dzie pod uwag  wysi ek wk adany przez ucznia w wywi zywanie si   

z obowi zków wynikaj cych ze specyfiki tych zaj . 

10) Ucze  ma prawo dokonywa  poprawy okre lonej w wymaganiach edukacyjnych 

umiej tno ci na zasadach okre lonych w przedmiotowych systemach oceniania. 

 

§ 75 

1.  Formami sprawdzania osi gni  edukacyjnych uczniów s : 

1) prace pisemne: 

a) sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

pisemna wypowied  ucznia obejmuj ca okre lony przez nauczyciela zakres 

materia u, 

b) kartkówka - pisemna wypowied  ucznia obejmuj ca zagadnienia co najwy ej  

z trzech ostatnich lekcji, mo e by  niezapowiedziana, 

c) referat, 

2) wypowiedzi ustne: 

a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji, 

b) wyst pienia, 

3)  samodzielne prowadzenie elementów lekcji, projekty grupowe, wyniki pracy w 

grupach; 

4)  samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki, 

prezentacje Power Point, plakaty, itp.; 

5)  aktywno  poza lekcjami np. udzia  w konkursach, zawodach; 

6)  przygotowanie do uczestnictwa w lekcji.  
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2.  W nauczaniu dzieci niepe nosprawnych mo liwo ci ucznia s  punktem wyj cia do 

formu owania wymaga , dlatego ocenia si  przede wszystkim post py i wk ad pracy oraz 

wysi ek w ony w przyswojenie wiadomo ci przez danego ucznia. 

3. Ka dy sprawdzian ucze  musi zaliczy  w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie 

pó niej jednak ni  do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szko y po 

czasowej nieobecno ci. W przypadku ponownej nieobecno ci ucznia w ustalonym 

terminie ucze  pisze sprawdzian po powrocie do szko y. 

1) przy poprawianiu oceny obowi zuje zakres materia u, jaki obowi zywa  w dniu 

pisania sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej. 

2) w tygodniu nie mog  odbywa  si  wi cej ni  dwa sprawdziany, a w jednym dniu 

wi cej ni  jeden sprawdzian. 

3) nauczyciel ma obowi zek poda   oceny  ze  sprawdzianów i kartkówek  do  

wiadomo ci  uczniów w terminie do 2 tygodni od dnia ich napisania. Dopuszcza si  

przesuni cie terminu zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas 

nieobecno ci nauczyciela oraz w okresach wi t, ferii. 

4) odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny 
niedostatecznej. 

4.  Ucze  mo e poprawi  ocen  z odpowiedzi ustnej w terminie do dwóch tygodni od jej 

otrzymania lub  w terminie ustalonym przez nauczyciela 

 

                                                           § 76 

1.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawc , nauczycieli 

i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad wspó ycia spo ecznego 

i norm etycznych. 

2.  Ocenianie wewn trzszkolne obejmuje: 

1) ustalanie przez Rad  Pedagogiczn  warunków i sposobu oceniania zachowania, 

ocenianie bie ce i ustalanie ródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

2) ustalenie warunków i trybu uzyskania wy szej ni  przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 
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3.  Ocenianie wewn trzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o post pach w tym zakresie; 

2) motywowanie ucznia do dalszych post pów w zachowaniu; 

3) dostarczenie  rodzicom  (prawnym  opiekunom)   i   nauczycielom   informacji  

o post pach  w zachowaniu si  ucznia. 

4.  Wychowawca klasy na pocz tku ka dego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

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

zachowania, warunkach i trybie uzyskania wy szej ni  przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

5.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, nale y uwzgl dni  wp yw stwierdzonych 

zaburze  lub odchyle  na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kszta cenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

6.  Ocen  klasyfikacyjn  zachowania ( ródroczn  i roczn ) pocz wszy od klasy IV ustala 

si  wed ug nast puj cej skali: 

1) wzorowe         – wz, 

2) bardzo dobre   – bdb, 

3) dobre     – db, 

4) poprawne  – pop, 

5) nieodpowiednie  – ndp, 

6) naganne   – ng. 

7.  W klasach I – III ocena klasyfikacyjna zachowania ródroczna i roczna jest ocen  

opisow . 

8.  Punktem wyj cia w sze ciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyra a przeci tne 

zachowanie ucznia. Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze ni  przeci tne. Ocena 

poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczaj  zachowanie gorsze ni  przeci tne. 

9.  Ocena wychowawcy jest ocen  podsumowuj , jawn , umotywowan , uwzgl dniaj  
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opini  w asn  ucznia, opini  wyra on  przez jego kolegów z klasy, opini  nauczycieli 

ucz cych w szkole oraz innych pracowników szko y. 

10. W ci gu okresu nauczyciele ucz cy ucznia i nie ucz cy w danej klasie dokonuj  wpisów 

o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowa  ucznia w dzienniku lekcyjnym. 

Tak e inni pracownicy szko y informuj  wychowawc  klasy o zachowaniu ucznia. 

11. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania ródrocznej i rocznej wychowawca 

klasy zasi ga opinii nauczycieli, zw aszcza ucz cych ucznia, opinii uczniów danej klasy 

oraz opinii ocenianego ucznia. 

12.Ustalona przez wychowawc  klasy ródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

jest ostateczna z zastrze eniem ust. 17. 

13. Oceny s  jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

14. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia   

 ustalon  ocen . 

15. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzgl dnia w szczególno ci: 

1) wywi zywanie si  z obowi zków ucznia; 

2) post powanie zgodne z dobrem spo eczno ci szkolnej; 

3) dba  o honor i tradycje szko y; 

4) dba  o pi kno mowy ojczystej; 

5) dba  o bezpiecze stwo i zdrowie w asne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie si  w szkole i poza ni ; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

16. Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca  jest zobowi zany poinformowa  ucznia  i  jego  rodziców (prawnych  

opiekunów) o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

17. Ucze  lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mog  zg osi  zastrze enia do dyrektora 

szko y,  je li   uznaj ,   e   roczna   ocena   klasyfikacyjna   zachowania   zosta a   ustalona   

niezgodnie z przepisami prawa dotycz cymi trybu ustalania tej oceny. Zastrze enia 

mog  by  zg oszone w terminie do 2 dni po zako czeniu zaj  dydaktyczno-

wychowawczych. W przypadku stwierdzenia,   e roczna  ocena  klasyfikacyjna   
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zachowania   zosta a   ustalona   niezgodnie    z przepisami prawa dotycz cymi trybu  

 ustalania tej oceny, Dyrektor Szko y powo uje komisj , która ustala roczn  ocen  

klasyfikacyjn  zachowania w drodze g osowania zwyk  wi kszo ci  g osów; w 

przypadku równej liczby g osów decyduje g os przewodnicz cego komisji. W sk ad 

komisji wchodz : 

1) dyrektor  – jako przewodnicz cy komisji; 

2) wychowawca klasy; 

3) wskazany przez Dyrektora Szko y nauczyciel prowadz cy zaj cia edukacyjne w danej 

klasie; 

18. Ustalona przez komisj  roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie  

mo e by  ni sza od oceny proponowanej przez wychowawc . 

19. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wp ywu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zaj  edukacyjnych, 

2) promocj  do klasy programowo wy szej lub uko czenie szko y. 

20.Rada Pedagogiczna mo e podj  uchwa  o niepromowaniu do klasy programowo 

wy szej lub nieuko czeniu szko y przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej 

dwa razy z rz du ustalono nagann  roczn  ocen  klasyfikacyjn  zachowania. Uchwa   

o niepromowaniu ucznia do wy szej klasy lub uko czeniu szko y przez ucznia, który 

otrzyma  co najmniej dwa razy ocen  nagann  zachowania podejmuje si   

w przypadkach, gdy wyst pi o przynajmniej jedno udowodnione zachowanie: 

1) opuszczenie bez usprawiedliwienia obowi zkowych zaj  w liczbie przekraczaj cej 

50 % godzin przeznaczonych na te zaj cia; 

2) systematyczne   naruszanie    nietykalno ci    fizycznej    i    psychicznej    uczniów,    

nauczycieli  i pracowników szko y; 

3) zachowania obsceniczne, czyny nieobyczajne; 

4) wiadome naruszanie godno ci, maj ce charakter zn cania si ; 

5) pope nienie czynów karalnych w wietle Kodeksu Karnego. 
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§ 77 

1.  Zachowanie uczniów podlega ocenie wed ug ustalonych kryteriów. 

1)  zachowanie wzorowe otrzymuje ucze , który: 

a) osi ga maksymalne oceny do swoich mo liwo ci i zdolno ci, 

b)  jest pozytywnym wzorem do na ladowania dla innych uczniów w klasie, szkole   

i poza ni , 

c)   bierze udzia  w wa nych dla szko y uroczysto ciach, odpowiednio si  zachowuje  

i ubiera,   

d) strój galowy, 

e) rozwija  swoje  zainteresowania  poprzez  udzia  w  szkolnych   ko ach  

zainteresowa , reprezentuje godnie szko  w olimpiadach przedmiotowych, 

konkursach, zawodach   sportowych, 

f) wywi zuje si  bez zastrze  z przydzielonych mu zada , 

g) nie opuszcza adnych zaj  szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spó nia si  na 

lekcje, 

h) zachowuje si  kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy 

kolegów, 

i) przejawia trosk  o mienie szko y, 

j) zawsze  dba o higien  osobist  i  estetyk  w asnego wygl du, 

k) zawsze przestrzega zasad bezpiecze stwa w szkole i poza ni , 

l) nie ulega na ogom (nikotyna, alkohol, narkotyki), 

m) reaguje w ciwie w sytuacjach zagra aj cych bezpiecze stwu innym, 

n) wykazuje si  wysok  kultur  s owa, 

o) zawsze przestrzega ogólnie przyj tych norm zachowania w miejscach publicznych, 

p) w sposób kulturalny przejawia postaw  asertywn  wobec innych, 

q) zawsze, w miar  swoich mo liwo ci, udziela pomocy osobom potrzebuj cym, 

r)  przeciwdzia a intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym  

i spo eczno ci szkolnej, 
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s) jest uczciwy w codziennym post powaniu (nie k amie, nie oszukuje), 

t) zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szko y, 

znajomym,   cz onkom rodziny, kolegom i ich rodzicom, 

u) potrafi wspó pracowa  w grupie, kulturalnie dyskutowa , 

v) aktywnie uczestniczy w yciu szko y: uroczysto ciach, imprezach, bywa te  ich 

inicjatorem. 

2)  zachowanie bardzo dobre otrzymuje ucze , który: 

a) ywa zwrotów grzeczno ciowych w stosunku do wszystkich pracowników 

szko y, kolegów, znajomych, 

b) przestrzega wymaga  Statutu Szko y i norm spo ecznych, 

c) przejawia trosk  o mienie szko y, 

d) pomaga s abszym i m odszym kolegom, 

e) nie obra a innych, przeciwstawia si  przejawom z ego zachowania kolegów wobec 

innych, 

f) kulturalnie zachowuje si  w miejscach publicznych, 

g) bierze udzia  w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, 

h) przestrzega zasad bezpiecze stwa w szkole i poza szko , 

i) przestrzega zasad higieny osobistej, 

j) nigdy nie ulega na ogom, 

k) bardzo dobrze wywi zuje si  z obowi zków szkolnych, 

l) nie spó nia si  na zaj cia szkolne, 

m)  sumiennie wywi zuje si  z powierzonych mu zada , 

n) unika konfliktów z kolegami i osobami starszymi, 

o) szanuje mienie szkolne, spo eczne oraz w asno  innych, 

p) szanuje prawa innych, jest tolerancyjny, 

q) ch tnie udziela si  spo ecznie na rzecz klasy i szko y. 
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3)   zachowanie dobre otrzymuje ucze , który: 

a) spe nia stawiane przed nim wymagania, nie wykazuj c przy tym inicjatywy 

asnej, 

b) punktualnie przychodzi na lekcje i inne zaj cia, 

c) przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rówie nikami, 

d) inspirowany  przez  wychowawc   b   kolegów  uczestniczy  w   pracach   

na   rzecz   klasy i szko y, 

e) prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów, 

f) szanuje prawa innych, jest tolerancyjny, 

g) nie u ywa wulgaryzmów i s ów obra liwych naruszaj cych godno  osobist , 

h) przestrzega przepisów bezpiecze stwa w szkole, w drodze do i ze szko y,  

na wycieczkach i imprezach szkolnych, 

i) dba o higien  osobist  i estetyk  wygl du, 

j) prawid owo reaguje w sytuacjach zagro enia, 

k) nie ulega na ogom, 

l) rozumie i stosuje normy spo eczne, 

m) szanuje mienie spo eczne, 

n) przestrzega wymaga  regulaminu szkolnego, 

o) pozytywnie reaguje na uwagi dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szko y, 

p) nie odmawia udzia u w pracach na rzecz szko y i klasy, 

q) wykazuje si  w ciw  kultur  osobist , w ciwym stosunkiem do nauczycieli, 

kolegów i pracowników szko y, 

r) nie obra a innych osób: s owem, gestem, czynem, 

s) troszczy si  o swoje zdrowie, 

t)  nie utrudnia prowadzenia zaj , 

u)  pomaga w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych, 

w) systematycznie ucz szcza na zaj cia. 
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4)  zachowanie poprawne otrzymuje ucze , który: 

a) sporadycznie lekcewa y nauk  i inne obowi zki szkolne, 

b) ma nieusprawiedliwione maksymalnie 10 godzin lekcyjnych, 

c) sporadycznie spó nia si  na lekcje, 

d)    nie zawsze pracuje na miar  swoich mo liwo ci, 

e) nie anga uje si  w prac  na rzecz szko y, klasy, 

f) zdarza si , e jest nieuczciwy w codziennym post powaniu, 

g) zdarza mu si  nie szanowa  podr czników szkolnych, pomocy naukowych, 

sprz tu szkolnego, 

h) czasem u ywa wulgaryzmów i s ów obra liwych przy jednoczesnym wyra eniu 

ch ci naprawienia swojego b du, 

i) zdarza mu si ama  przepisy bezpiecze stwa w szkole i poza ni , 

j) zdarza si , e zaniedbuje higien  osobist , 

k) na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie, 

l) nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich, 

m) nie przeszkadza w prowadzeniu zaj , 

n) poprawnie odnosi si  do nauczycieli, uczniów i pracowników szko y, 

o) ywa zwrotów grzeczno ciowych, 

p) czasem pomaga kole ankom i kolegom, 

q)  przewa nie wywi zuje si  z powierzonych obowi zków, 

r)  nie stosuje u ywek. 

5)  zachowanie nieodpowiednie otrzymuje ucze , który: 

a) jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 

b) wielokrotnie spó nia si  na lekcje, 

c) opu ci  wi cej ni  10 godzin bez usprawiedliwienia, 

d) niszczy sprz t szkolny i mienie spo eczne, 
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e) w sposób lekcewa cy odnosi si  do nauczycieli, pracowników szko y,  rodziców,  

osób starszych, 

f) jest agresywny w stosunku do rówie ników, 

g) lekcewa y zadania przydzielone prze szko , wychowawc  , zespó  klasowy, 

h) w codziennym post powaniu nagminnie dopuszcza si  k amstwa, 

i) wykazuje   lekcewa    postaw    wobec   symboli   i   tradycji   szko y, zak óca 

przebieg uroczysto ci ci szkolnych, 

j) ywa wulgarnych s ów, obra liwych gestów w szkole i poza ni , 

k) nie przestrzega zasad bezpiecze stwa w szkole i poza ni ,  

l) cz sto zaniedbuje higien  osobist , 

m) ulega na ogom, 

n) ma negatywny wp yw na swoich kolegów, 

o) lekcewa  y ustalone normy spo eczne, 

p) nie podejmuje adnych pro b poprawy swojego zachowania, 

q) nak ania innych do niew ciwego zachowania. 

6) zachowanie naganne otrzymuje ucze , który: 

a) nagminnie nie wywi zuje si  z obowi zków szkolnych – wagaruje, 

b) nagminnie nie wykonuje polece  nauczycieli, 

c) nagminnie nie realizuje zarz dze  Dyrektora Szko y i ustale  samorz du 

uczniowskiego, 

d) jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników szko y, 

e) poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpiecze stwa w szkole i poza ni  nara a 

zdrowie w asne i innych, 

f) nagminnie u ywa wulgarnego s ownictwa przy jednoczesnym braku ch ci 

naprawy swojego b du, 

g) ulega na ogom, 

h) celowo niszczy mienie szko y, 
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i) wchodzi w konflikt z prawem, 

j) swoim zachowaniem w szkole i poza ni  obra a honor szko y i Ojczyzny, 

k) nie panuje nad negatywnymi emocjami, niejednokrotnie prowokuje bójki, jest 

agresywny, 

l) zn ca si  psychicznie lub  fizycznie nad innymi ( stosuje szanta , wy udzanie, 

zastraszanie,  hejt), 

m) stosuje lub rozprowadza u ywki zagra aj ce zdrowiu. 

 

                                                             § 78 

1. Rok szkolny dzieli si  na dwa okresy. 

2. Okres pierwszy trwa od rozpocz cia roku szkolnego do 31stycznia, a okres drugi trwa 

 od 1 lutego do zako czenia roku szkolnego. 

3. Klasyfikacja ródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osi gni  

edukacyjnych ucznia z zaj  edukacyjnych okre lonych w szkolnym planie nauczania  

i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania zgodnie ze skal  okre lon   

w niniejszym statucie. 

4. Klasyfikowanie ródroczne uczniów przeprowadza si  najpó niej w ostatnim tygodniu 

pierwszego okresu. 

5. ródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zaj  edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena 

zachowania nie mog  by redni  arytmetyczn  ocen cz stkowych. 

6. Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych zaj  

edukacyjnych   i   klasyfikacyjna   ocena   zachowania   s   ocenami   uwzgl dniaj cymi   

wiadomo ci  i umiej tno ci oraz zachowanie ucznia z poprzedniego okresu. 

7. ródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowi zkowych zaj  edukacyjnych ustalaj  

nauczyciele prowadz cy poszczególne obowi zkowe zaj cia edukacyjne, a ródroczn   

i roczn  ocen  klasyfikacyjn  zachowania – wychowawca klasy po zasi gni ciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

8. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym 

okresie ocena ródroczna staje si  ocen  roczn . 
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                                                           § 79 

1. W terminie 30 dni przed ródrocznym i rocznym zebraniem rady pedagogicznej 

poszczególni nauczyciele s  zobowi zani poinformowa  ucznia i jego rodziców 

(prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ródrocznych i rocznych 

niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z zaj  edukacyjnych . 

2. Informacj  o terminie  zebrania z rodzicami podaje si  poprzez wywieszenie informacji na 

tablicy informacyjnej szko y oraz zamieszczenie jej na stronie internetowej szko y. 

3.  Nieobecno  rodziców na wymienionym zebraniu zwalnia szko  z obowi zku 

poinformowania o przewidywanych ródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych  

z zaj  edukacyjnych oraz o przewidywanej ródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania w terminie wskazanym w statucie – z uwagi na nieobecno  rodzic winien 

sam d  do zapoznania si  z informacj  o przewidywanych ocenach.  

 

§ 80 

1.  Ucze  mo e nie by  klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zaj  edukacyjnych, 

je eli brak jest podstaw do ustalenia ródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecno ci ucznia na zaj ciach edukacyjnych przekraczaj cej po ow  czasu 

przeznaczonego na te zaj cia w szkolnym planie nauczania. 

 

§ 81 

1.  Ucze  lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mog  zg osi  zastrze enia do Dyrektora 

Szko y, je li uznaj , e roczna ocena klasyfikacyjna z zaj  edukacyjnych zosta a 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz cymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrze enia mog  by  zg oszone w terminie 3 dni roboczych od dnia zako czenia 

rocznych zaj   dydaktyczno- wychowawczych. Zasady przeprowadzania egzaminu 

okre la § 84 statutu szko y. 

§ 82 

1. Za przewidywan  ocen  roczn  przyjmuje si  ocen  zaproponowan  przez nauczyciela 

zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szko y. 

2. Ucze  mo e ubiega  si  o podwy szenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopie        
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i tylko w przypadku, gdy co najmniej po owa uzyskanych przez niego ocen cz stkowych 

jest równa ocenie, o któr  si  ubiega, lub od niej wy sza. 

3. Ucze  nie mo e ubiega  si  o ocen  celuj ca, poniewa  jej uzyskanie reguluj  oddzielne 

przepisy. 

4. Warunki ubiegania si  o ocen  wy sz  ni  przewidywana: 

1) frekwencja na zaj ciach z danego przedmiotu nie ni sza ni  80% (z wyj tkiem 

ugotrwa ej choroby); 

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecno ci na zaj ciach; 

3) przyst pienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów  

i prac pisemnych; 

4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych 

(wy szych ni  ocena niedostateczna), równie  w trybie poprawy ocen 

niedostatecznych; 

5. Ucze  ubiegaj cy si  o podwy szenie oceny zwraca si  z pisemn  pro  w formie 

podania do wychowawcy klasy, w ci gu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania 

uczniów o przewidywanych ocenach rocznych. 

6. W przypadku spe nienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel 

przedmiotu wyra aj  zgod  na przyst pienie do poprawy oceny. 

7.  W przypadku niespe nienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 5. 

pro ba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu 

przyczyn  jej odrzucenia. 

8. Ucze  spe niaj cy wszystkie warunki najpó niej na 7 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej przyst puje do przygotowanego przez nauczyciela 

przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmuj cego tylko zagadnienia 

ocenione poni ej jego oczekiwa . 

9. Poprawa oceny rocznej mo e nast pi  jedynie w przypadku, gdy sprawdzian zosta  

zaliczony na ocen , o któr  ubiega si  ucze  lub ocen  wy sz . 

10.Ostateczna ocena roczna nie mo e by  ni sza od oceny proponowanej, niezale nie  

od wyników sprawdzianu, do którego przyst pi  ucze  w ramach poprawy. 
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§ 83 

1. Ucze  mo e by  niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zaj  edukacyjnych, 

je eli brak jest podstaw do ustalenia ródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecno ci ucznia na zaj ciach edukacyjnych przekraczaj cej po ow  czasu 

przeznaczonego na te zaj cia w szkolnym planie nauczania. 

2. Brak klasyfikacji oznacza, e nauczyciel nie móg  oceni  osi gni  edukacyjnych ucznia  

z powodu okre lonej w ust. 1 absencji. 

3. Ucze  niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecno ci mo e zdawa  

egzamin klasyfikacyjny. 

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecno ci nieusprawiedliwionej lub 

na pro  jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna mo e wyrazi  

zgod  na egzamin klasyfikacyjny. Wyra enie zgody mo e nast pi  w sytuacji, gdy 

wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej 

nieobecno ci.  

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza si  nie pó niej ni  w dniu poprzedzaj cym dzie  

zako czenia rocznych zaj  dydaktyczno-wychowawczych. 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia si  z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

7. Egzamin klasyfikacyjny sk ada si  z cz ci pisemnej i ustnej, z wyj tkiem egzaminu         

z  plastyki,   muzyki,   zaj   komputerowych,   zaj   technicznych,   oraz   wychowania   

fizycznego,  z których egzamin powinien mie  przede wszystkim form  zada  

praktycznych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4, przeprowadza 

nauczyciel danych zaj  edukacyjnych w obecno ci wskazanego przez Dyrektora Szko y 

nauczyciela. 

9. Dyrektor Szko y uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczb  

zaj  edukacyjnych, z których ucze  mo e zdawa  egzaminy w ci gu jednego dnia. 

10.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporz dza si  protokó  zawieraj cy 

imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 8, termin egzaminu 

klasyfikacyjnego, zadania ( wiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu 

klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protoko u do cza si  pisemne prace ucznia 



80  

oraz zwi  informacj  o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokó  stanowi za cznik do 

arkusza ocen ucznia. 

11.Ucze , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst pi  do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, mo e przyst pi  do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szko y. 

12.Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zaj  edukacyjnych jest 

ostateczna. 

13.Ucze , któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny 

niedostateczne, mo e przyst pi  do egzaminów poprawkowych. 

 

§ 84 

1. Ucze  lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mog  zg osi  zastrze enia do Dyrektora 

Szko y, je eli uznaj , e roczna ocena klasyfikacyjna z zaj  edukacyjnych zosta a 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz cymi trybu ustalania tych ocen. 

Zastrze enia mog  by  zg oszone w terminie 3 dni roboczych od dnia zako czenia 

rocznych zaj  dydaktyczno- wychowawczych. 

2. Dyrektor szko y w przypadku stwierdzenia, e roczna ocena klasyfikacyjna z zaj  

edukacyjnych zosta a ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz cymi trybu 

ustalania tej oceny, powo uje komisj , która przeprowadza  sprawdzian wiadomo ci   

i  umiej tno ci  ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczn  ocen  

klasyfikacyjn  z danych zaj  edukacyjnych. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza powo ana przez Dyrektora Szko y 

komisja w terminie 5 dni  od dnia zg oszenia zastrze . Termin sprawdzianu uzgadnia 

si  z uczniem  i jego rodzicami/prawnymi opiekunami. 

4. W sk ad komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodz : 

1) Dyrektor Szko y – jako przewodnicz cy komisji; 

2) nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne; 

3) dwóch nauczycieli wyznaczonych przez Dyrektora Szko y. 

5. Ustalona przez komisj  roczna ocena klasyfikacyjna z zaj  edukacyjnych nie mo e by  

ni sza od ustalonej wcze niej oceny. 



81  

6. Ocena ustalona przez komisj  jest ostateczna, z wyj tkiem niedostatecznej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zaj  edukacyjnych, która mo e by  zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

7. Z prac komisji sporz dza si  protokó  zawieraj cy sk ad komisji, termin sprawdzianu, 

zadania sprawdzaj ce, wynik sprawdzianu oraz ustalon  ocen . Protokó  stanowi 

za cznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Do protoko u, o którym mowa w pkt 7, do cza si  pisemne prace ucznia i zwi  

informacj  o ustnych odpowiedziach ucznia. 

9. Ucze , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst pi  do sprawdzianu, o którym 

mowa w pkt 2, w wyznaczonym terminie, mo e przyst pi  do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szko y. 

 

§ 85 

1. Ka dy  ucze ,  który  w   wyniku   rocznej  klasyfikacji   uzyska    ocen   niedostateczn   

z jednych lub dwóch obowi zkowych zaj  edukacyjnych, mo e zdawa  egzamin 

poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy sk ada  si   z  cz ci  pisemnej  i  ustnej,  z  wyj tkiem  egzaminu 

z plastyki, muzyki, zaj  komputerowych, techniki, wychowania fizycznego, z których 

to przedmiotów egzamin powinien mie  przede wszystkim form  zada  praktycznych. 

3. W jednym dniu ucze  mo e zdawa  egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 

4. Dyrektor szko y wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zako czenia zaj  

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomo ci uczniów i rodziców. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza si  w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

6. Ucze , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst pi  do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, mo e przyst pi  do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez Dyrektora Szko y, nie pó niej ni  do ko ca wrze nia. 

7. Egzamin  poprawkowy  przeprowadza  komisja  powo ana  przez  Dyrektora  Szko y.   

W sk ad komisji wchodz : 

1) Dyrektor Szko y –jako przewodnicz cy komisji; 

2) nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne – jako egzaminuj cy; 
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3) nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szko y – jako cz onek komisji. 

8. Pytania egzaminacyjne uk ada egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szko y najpó niej na 

dzie  przed egzaminem poprawkowym. Stopie  trudno ci pyta  powinien odpowiada  

wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w § 74 wed ug pe nej skali ocen.              

W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywa  wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudno ciami 

w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzgl dnia  mo liwo ci psychofizyczne 

ucznia. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporz dza si  protokó  zawieraj cy sk ad 

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocen  ustalon  

przez komisj . 

10. Do protoko u za cza si  pisemne prace ucznia i zwi  informacj  o ustnych    

odpowiedziach ucznia. Protokó  stanowi za cznik do arkusza ocen. 

11. Ocena   ustalona   w    wyniku    egzaminu    poprawkowego    jest    ocen     ostateczn   

      z zastrze eniem § 81 ust. 1. 

12. Ucze ,  który  z   przyczyn   losowych   nie   przyst pi    do   egzaminu   poprawkowego  

 w wyznaczonym terminie, mo e przyst pi  do niego w dodatkowym terminie okre lonym    

przez Dyrektora Szko y, nie pó niej ni  do ko ca wrze nia. 

13. Ucze ,  który  nie  zda   jednego  egzaminu  poprawkowego  nie  otrzymuje  promocji  

       i powtarza klas . 

14. Ucze  lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mog  zg osi  w terminie 2 dni od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrze enia do Dyrektora Szko y, je eli 

uznaj , e ocena z egzaminu poprawkowego zosta a ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotycz cymi trybu ustalania tej oceny. 

15. W przypadku stwierdzenia, e ocena z egzaminu poprawkowego zosta a ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotycz cymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szko y 

powo uje komisj  do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwo awczym. Ocena 

ustalona przez komisj  jest ostateczna. 
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§ 86 

1. Ucze  otrzymuje promocj  do klasy programowo wy szej, je eli ze wszystkich 
obowi zkowych zaj  edukacyjnych okre lonych w szkolnym planie nauczania uzyska  

klasyfikacyjne roczne oceny wy sze od stopnia niedostatecznego, z zastrze eniem ust. 1,                                      

§ 81. 

2. Ucze , który w jednej szkole otrzyma  co najmniej dwa razy z rz du nagann  ocen  

zachowania, mimo, i  uzyska  klasyfikacyjne oceny roczne wy sze od oceny 

niedostatecznej mo e uchwa  Rady Pedagogicznej nie otrzyma  promocji do klasy 

wy szej lub uko czy  szko y gdy: 

1) nie korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) prezentuje wyj tkowo lekcewa cy stosunek do nauczycieli i zespo u; 

3) zachowuje si  nieobyczajnie; 

4) stwarza sytuacje zagra aj cych yciu i zdrowiu uczniów; 

5) stosuje przemoc psychiczn , zn ca si  nad innymi. 

3. Ucze , który nie spe ni  warunków okre lonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wy szej i powtarza klas . 

4. Rada Pedagogiczna, uwzgl dniaj c mo liwo ci  edukacyjne  ucznia  mo e  jeden  raz   

w ci gu danego etapu edukacyjnego promowa  ucznia do klasy programowo wy szej, 

który nie zda  egzaminu poprawkowego z jednych obowi zkowych zaj  edukacyjnych, 

pod warunkiem, e te obowi zkowe zaj cia edukacyjne s , zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania realizowane w klasie programowo wy szej. 

5. Ucze  realizuj cy obowi zek szkolny lub obowi zek nauki poza szko  nie jest 

klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, zaj  technicznych oraz dodatkowych 

zaj  edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia si  oceny zachowania. Brak klasyfikacji  

z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do 

klasy wy szej lub uko czenia szko y. 

6. Ucze , który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyska  z zaj  edukacyjnych  redni   ocen 

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr  ocen  zachowania, otrzymuje promocj    

do klasy programowo wy szej z wyró nieniem. 

7. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub 

na wniosek wychowawcy klasy  i po uzyskaniu  zgody rodziców ( prawnych opiekunów) 
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Rada Pedagogiczna  mo e postanowi  o promowaniu ucznia klasy I-II szko y podstawowej 

do klasy programowo wy szej równie  w ci gu roku szkolnego (bez opinii poradni). 

8. W wyj tkowych przypadkach Rada Pedagogiczna mo e postanowi  o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I-III szko y podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po 

zasi gni ciu opinii rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia ( bez opinii poradni). 

 9. Ucze  ko czy szko , je eli w wyniku klasyfikacji ko cowej otrzyma  ze wszystkich 

obowi zkowych zaj  edukacyjnych pozytywne ko cowe oceny klasyfikacyjne oraz 

przyst pi  do egzaminu ósmoklasisty. 

10. Przyst pienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowi zkowe. Wyniki uzyskane na tym 

egzaminie  b  stanowi  jedno z kryteriów rekrutacji do szkó  ponadpodstawowych. 

11.Ucze   ko cz cy szko , który uzyska  wzorowe zachowanie, redni  ocen  5,0  

     i nie posiada ocen dobrych  otrzymuje list pochwalny, a jego rodzice list gratulacyjny. 

12.Ucze  szko y podstawowej, który nie spe ni  warunków wymienionych w ust.9, powtarza 

ostatni  klas  szko y – klas  ósm . 

 

                                                   § 87 

1. Po uko czeniu nauki w danej klasie, z wyj tkiem klasy programowo najwy szej, ucze  

zale nie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje wiadectwo szkolne promocyjne 

potwierdzaj ce uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wy szej. 

Wzory wiadectw okre laj  odr bne przepisy. 

2. Ucze , który otrzyma  promocj  do klasy programowo wy szej z wyró nieniem, 

otrzymuje wiadectwo szkolne promocyjne potwierdzaj ce uzyskanie promocji  

z wyró nieniem. 

3. Do szczególnych osi gni  ucznia, wpisywanych na wiadectwo szkolne zalicza si  

osi gni cia okre lone przez Ma opolskiego Kuratora O wiaty. 

4. Ucze  szko y, który uko czy  dan  szko , otrzymuje wiadectwo uko czenia szko y. 

5. Ka dy ucze  szko y otrzymuje legitymacj  szkoln , której rodzaj okre laj  odr bne 

przepisy. Wa no  legitymacji szkolnej potwierdza si  w kolejnym roku szkolnym przez 

umieszczenie daty wa no ci i piecz ci urz dowej szko y. 

6. wiadectwa, za wiadczenia, legitymacje szkolne s  drukami cis ego zarachowania. 
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7. Szko a prowadzi imienn  ewidencj  wydanych legitymacji, wiadectw uko czenia 

szko y oraz za wiadcze . 

8. wiadectwa szkolne promocyjne, wiadectwa uko czenia szko y i za wiadczenia 

dotycz ce przebiegu nauczania szko a wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu 

nauczania prowadzonej przez szko . 

9. Na wiadectwach promocyjnych mo na dokonywa  sprostowa  b dów przez skre lenie 

kolorem czerwonym nieprawid owego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym 

nad skre lonymi wyrazami w ciwych danych. Na ko cu dokumentu umieszcza si  

adnotacje:  „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis Dyrektora Szko y lub upowa nionej 

przez niego osoby oraz dat  i piecz  urz dow . 

10. Nie dokonuje si  sprostowa  na wiadectwach uko czenia szko y i za wiadczeniach. 

Dokumenty, o których mowa podlegaj  wymianie. 

11. W przypadku utraty orygina u wiadectwa, odpisu, za wiadczenia ucze  lub absolwent 

mo e wyst pi  odpowiednio do Dyrektora Szko y, komisji okr gowej lub kuratora 

wiaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. 

12. Za wydanie duplikatu wiadectwa pobiera si  op at  w wysoko ci równej kwocie 

op aty skarbowej od legalizacji dokumentu. Op at  wnosi si  na rachunek bankowy 

wskazany przez Dyrektora Szko y. 

13. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera si  op at  w wysoko ci równej 

kwocie op aty skarbowej od po wiadczenia w asnor czno ci podpisu. Op at  wnosi si  

na rachunek bankowy wskazany przez Dyrektora Szko y. 

14. Szko a nie pobiera op at za sprostowanie wiadectwa szkolnego. 

15. Na wiadectwach szkolnych promocyjnych i wiadectwach uko czenia szko y, w cz ci 

dotycz cej szczególnych osi gni  ucznia, odnotowuje si  : 

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwyci skim tytu em –  

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora 

wiaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne 

podmioty dzia aj ce na terenie szkó ; 

2) osi gni cia w aktywno ci na rzecz innych ludzi, zw aszcza w formie wolontariatu 

lub rodowiska szkolnego. 
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Rozdzia  10 

Wolontariat Szkolny 

 

§ 88 

1. W Szkole mo e by  prowadzona za zgod  rodziców dzia alno  dydaktyczno-

wychowawcza   i opieku cza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym 

i metodycznym Dyrektora szko y. 

2. Cele i sposoby dzia ania: 

1) zapoznanie uczniów z ide  wolontariatu, zaanga owanie ludzi m odych do czynnej, 

dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym; 

2) rozwijanie postawy yczliwo ci, zaanga owania, otwarto ci i wra liwo ci na potrzeby 

innych; 

3) dzia anie w obszarze pomocy kole skiej oraz ycia spo ecznego i rodowiska 

naturalnego; 

4) czanie m odzie y do bezinteresownych dzia , wykorzystanie  ich umiej tno ci  

i zapa u  w pracach na rzecz szko y oraz rodowisk oczekuj cych pomocy; 

5) wspieranie ciekawych inicjatyw m odzie y szkolnej; 

6) promocja idei wolontariatu w szkole;                  

7) rozwijanie kreatywno ci i zaradno ci; 

8) diagnozowanie potrzeb spo ecznych w otoczeniu szko y i rodowisku szkolnym. 

 

                                                                     § 89 

1. Wolontariat prowadzony jest w ramach zaj  nadobowi zkowych w szkole i uczniowie 

dzia aj  pod sta a opiek  nauczyciela; 

1) za bezpiecze stwo uczniów na terenie szko y odpowiada dyrektor. Je eli wolontariat 

jest organizowany przez szko , odpowiedzialno  ponosi nauczyciel b  opiekun 

prowadz cy grup  na dzia ania; 

2) podejmowanie zada  niezale nie od szkolnego wolontariatu , poza  szko , 

powoduje, e ze szko y zdj ta jest odpowiedzialno  za bezpiecze stwo. 
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Rozdzia  11 

Doradztwo zawodowe 

 

§ 90 

1. Szko a wspomaga dokonanie wiadomego wyboru przez uczniów dalszego kierunku 

kszta cenia poprzez: 

1)  prowadzenie zaj  z doradztwa zawodowego; 

2) zaj cia dydaktyczne; 

3) promowanie metod aktywnych stosowanych w pracy z uczniem; 

4) dzia alno  pozalekcyjn  szko y; 

5) dzia alno  informacyjn ; 

6) wspó praca z Poradni  Psychologiczno-Pedagogiczn  w zakresie okre lania 

predyspozycji uczniów. 

2. Celem zaj  z   Doradztwa Zawodowego jest przygotowanie m odzie y do trafnego 

wyboru szko y redniej i drogi dalszego kszta cenia poprzez: 

1)  dostarczania aktualnych informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym   

na    temat   rynku    pracy, zawodów i zatrudnienia, 

2)  udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich 

rodzicom, 

3)  wspieranie uczniów w wiadomym planowaniu kariery,  

4)  przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, 

5)  kierowanie do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-

pedagogicznych, 

 6)  spotkania z przedstawicielami ró nych zawodów,   

 7)  spotkania z przedstawicielami lokalnych firm i pracodawców.  

3. Dyrektor wyznacza koordynatora doradztwa zawodowego.  

4. Koordynator opracowuje program doradztwa zawodowego i koordynuje jego realizacj .                
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Rozdzia  12 

Ceremonia  szkolny 

                                                                     

§ 91 

1.  Szko a Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach posiada sztandar;                                                          

1)   sztandarem opiekuje si  poczet sztandarowy pod kierunkiem nauczyciela  

 wyznaczonego przez Dyrektora Szko y,   

2) uczestnictwo w poczcie sztandarowym to zaszczyt  i honor dlatego poczet  powo ywany 

jest spo ród  uczniów wyró niaj cych si  w nauce, o nienagannej postawie i 

wzorowym zachowaniu, 

3)  sk ad osobowy pocztu sztandarowego to: 

a) Chor y (sztandarowy) - jeden ucze , 

b) Asysta - dwie uczennice, 

4)  kandydatury sk adu s  przedstawione przez wychowawców  oraz samorz d szkolny  

na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez ni  zatwierdzone, 

5) kadencja pocztu trwa jeden rok (pocz wszy od przekazania w dniu uroczystego 

zako czenia roku szkolnego), 

6)  decyzj  rady pedagogicznej uczniowie mog  by  odwo ani ze sk adu pocztu. 

2.  Poczet sztandarowy zawsze wyst puje w strojach galowych ze swymi insygniami; 

1)  insygniami pocztu sztandarowego s  bia o-czerwone szarfy biegn ce z prawego 

ramienia do lewego boku i bia e r kawiczki, 

2)  w trakcie uroczysto ci na wolnym powietrzu poczet mo e nosi  okrycia wierzchnie, 

wówczas bia o - czerwone szarfy nale y za  na to okrycie. 

3.  Sztandar uczestniczy w uroczysto ciach szkolnych oraz poza szko  na zaproszenie 

innych szkó  i instytucji lub organizacji; 

1)  podczas uroczysto ci obnych sztandar ozdabia czarna wst ga uwi zana pod 

owic  (or em),  
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2)  podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chor y 

niesie sztandar opieraj c drzewce na prawym  ramieniu, 

3)  sztandarowi oddaje si  szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania 

sztandaru wszyscy uczestnicy uroczysto ci stoj  w pozycji „Baczno ”. 

Odpowiednie komendy podaje osoba prowadz ca uroczysto ,  

4)  oddawanie honorów sztandarem odbywa si  poprzez pochylenie go przez 

chor ego. Chor y robi wykrok lew  nog , pi  drzewca opiera o praw  stop   

i obur cz pochyla sztandar, 

5)  sztandar oddaje honory: 

a) na komend  „do hymnu” i „do pie ni szko y”, 

b) w czasie wykonywania „Roty”, 

c) w trakcie lubowania uczniów klas pierwszych, 

d) w trakcie  lubowania absolwentów, 

e) podczas opuszczenia trumny do grobu, 

f) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pami ci, 

g) podczas sk adania wie ców, kwiatów i zniczy przez delegacj  szko y, 

h) w trakcie uroczysto ci ko cielnych,  

i) w trakcie uroczysto ci w Dniu Patrona Szko y.                                                        

 

                                                                     § 92 

1.  lubowanie uczniów klas pierwszych odbywa si  po wprowadzeniu sztandaru. 

Pierwszoklasi ci podchodz  do sztandaru i w postawie zasadniczej z wyci gni  do 

góry na wysoko ci oczu praw  r  z wyci gni tymi dwoma palcami w kierunku 

sztandaru i powtarzaj  rot  przysi gi: 

„ lubuj  by  dobrym Polakiem, dba  o dobre imi  swojej klasy i szko y. 

  uczy   si    w   szkole,   jak   kocha    Ojczyzn ,   jak   dla   niej   pracowa    kiedy   

urosn .   B   stara   si   by   dobrym  koleg ,  swym   zachowaniem  i  nauk    

sprawia   rado   rodzicom  i nauczycielom”. 
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Pasowanie na ucznia nast puje tu  po lubowaniu z onym przez pierwszoklasistów. 

Dyrektor szko y na lewe rami  ka dego pierwszoklasisty k adzie du y o ówek i mówi: 

„Pasuj  Ci  na ucznia Szko y Podstawowej. 

Ka dy pierwszoklasista otrzymuje „Dyplom Pasowania na Pierwszoklasist ”. 

2.  Na uroczystym apelu ko cz cym rok szkolny absolwenci sk adaj lubowanie. 

Wszyscy zgromadzeni stoj  na baczno . Absolwenci trzymaj  uniesion  do 

góry r  z wyci gni tymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarzaj  

owa przysi gi. 

Rota lubowania absolwentów: 

„My, absolwenci Szko y Podstawowej 

 im. Henryka Sienkiewicza  Tobie, Szko o 

lubujemy: 

dba  o honor i tradycje szko y; 

zawsze przestrzega  zasad „fair - play", 

zdobyt  wiedz , umiej tno ci jak najlepiej wykorzystywa  w dalszym 

swoim yciu; zawsze pracowa  sumiennie i uczciwie;” 

LUBUJEMY”. 

§ 93 

1.  Do uroczysto ci szkolnych tworz cych ceremonia  zalicza si : 

wi ta pa stwowe: Dzie  Flagi i wi to Konstytucji 3 Maja (2-3 maja), wi to 

Niepodleg ci (11 listopada) oraz Dzie  Edukacji Narodowej (14 pa dziernika) i Dzie  

Patrona Szko y (5 maja). 

2.  Uroczysto ci szkolne z udzia em sztandaru szko y: 

a) rozpocz cie roku szkolnego, 

b) lubowanie klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia, 

c) zako czenie roku szkolnego, 

d) uroczysto ci ko cielne, regionalne lub okoliczno ciowe z udzia em sztandaru 

szko y. 
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3.  Zachowanie uczestników uroczysto ci szkolnych: 

1)  na komend  prowadz cego uroczysto : 

a) „Baczno , Sztandar szko y wprowadzi ” - wszyscy uczestnicy przyjmuj  

postaw  zasadnicz  i zachowuj  j  do komendy „Spocznij!”; 

b) „Do hymnu” - w  postawie zasadniczej (na baczno ) od piewuje sie hymn 

pa stwowy, o ile prowadz cy nie zarz dzi inaczej; 

c) „Do lubowania” - uczestnicy pozostaj  w postawie zasadniczej do jego 

zako czenia komend  „Spocznij”; 

d) „Do przekazania sztandaru” - uczestnicy pozostaj  w postawie zasadniczej, na 

wyznaczone miejsce wyst puje ze sztandarem poczet zdaj cy i przyjmuj cy 

sztandar w pe nym sk adzie. Chor y pocztu zdaj cego pochyla sztandar  

i wyg asza formu : 

 „Przekazujemy Wam sztandar - symbol Szko y Podstawowej imienia Henryka 

Sienkiewicza w Gorenicach. Opiekujcie si  nim i godnie reprezentujcie nasz  

szko  i jej Patrona”; chor y nowego pocztu przykl ka na prawe kolano, ca uje 

róg sztandaru, wstaje i wyg asza formu : „Przyjmujemy od Was sztandar Szko y 

Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Gorenicach. Obiecujemy dba  o  

 niego, sumiennie wype nia  swoje obowi zki i godnie reprezentowa  nasz  szko  

i naszego Patrona”; chor owie przekazuj  sobie sztandar. W tym czasie asysta 

pocztu przekazuje sobie insygnia pocztu (szarfy i r kawiczki); po przekazaniu 

sztandaru ust puj cy poczet do cza do swoich klas; 

 „Poczet po przekazaniu sztandaru wst p” – nowy poczet wraca na wyznaczone 

miejsce, pada komenda „Spocznij”. 

e) Na zako czenie cz ci oficjalnej ka dej uroczysto ci szkolnej pada komenda: 

 „Baczno , Sztandar szko y wyprowadzi ” - uczestnicy uroczysto ci przyjmuj  

postaw  zasadnicz , a poczet wyprowadza sztandar. Prowadz cy podaje 

komend  „Spocznij!”. 
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Rozdzia  13 

Postanowienia ko cowe 

       

§ 94 

1. Szko a Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach u ywa piecz ci urz dowych:    

    okr ej z god em pa stwa i nazw  szko y w otoku oraz pod nej z pe  nazw  szko y  

    i adresem. 

2.  Zasady prowadzenia przez szko  gospodarki finansowej i materia owej okre laj  odr bne 

przepisy. 

3.  Szko a prowadzi ksi gi rachunkowe, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami w tym 

zakresie oraz sporz dza sprawozdania jednostkowe z realizacji bud etu. 

4.  Szko a prowadzi i przechowuje dokumentacj  przebiegu nauczania zgodnie z odr bnymi 

przepisami. 

 5. Regulaminy okre laj ce dzia alno   organów szko y, jak te  wynikaj ce z celów   i zada ,  

nie  mog   by   sprzeczne  z  zapisami  niniejszego  statutu,  jak  równie   z przepisami 

wykonawczymi do ustawy o systemie o wiaty. 

 

       § 95 

1. Ustala si  Dzie  Patrona na dzie  5 maja. 

 

     § 96 

1.  Dyrektor szko y ma prawo do podejmowania dora nych decyzji w sprawach nie uj tych  

w statucie. 

  § 97 

1.  Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szko y i uchwala jego zmiany lub 

uchwala statut. 

2.  Wniosek o zmian  statutu mo e wnie  dyrektor oraz ka dy kolegialny organ szko y,  

a tak e organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadz cy. 




