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ROZDZIAŁ I 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

 

 § 1 

1.  Szkoła posiada nazwę - Szkoła Podstawowa w Brzechowie. Nazwa szkoły jest używana  

w pełnym brzmieniu. 

2. Szkoła ma siedzibę w Brzechowie 41,  gmina Daleszyce.  

 § 2 

1. Szkoła jest szkołą publiczną. 

2. Szkoła jest ośmioletnią szkołą podstawową. 

3. W szkole prowadzony jest oddział przedszkolny. 

4. W szkole prowadzony jest punkt przedszkolny. 

5. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i jest realizowany w oparciu o przepisy dotyczące 

edukacji w szkołach publicznych. 

 § 3 

1. Szkoła Podstawowa, posiada własny program wychowawczo-profilaktyczny i szkolny 

zestaw programów nauczania.  

2. Działalność edukacyjna jest zgodna z przepisami prawa oświatowego i charakterem szkoły 

określonym w statucie. 

§ 4 

1. Organem prowadzącym szkołę jest stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju Brzechowa 

„Kuźnia Talentów”. 

2. Organ prowadzący szkołę odpowiada za całokształt jej działalności w zakresie ustalonym 

przez ustawę o systemie oświaty, ustawę Prawo oświatowe i ustawę wprowadzającą Prawo 

oświatowe. 

3. Organ prowadzący szkołę sprawuje nadzór nad działalnością w zakresie spraw 

finansowych i administracyjnych z uwzględnieniem odrębnych przepisów. 

 

 § 5 

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach. 

 

 § 6 

Ilekroć w Statucie mowa jest o rodzicach, rozumie się przez to także prawnych opiekunów 

dzieci oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 
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ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

 § 7 

Podstawowym celem szkoły jest kształcenie i wychowywanie uczniów w oparciu o zasadę 

odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i 

społecznym. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające 

szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

 

 § 8 

1. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, 

zapewnienia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszenia jakości 

pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego. 

 

2. Szkoła – wspierając rodziców w wychowaniu ich dzieci – pomaga uczniom przejmować 

odpowiedzialność za własne życie i dalszy rozwój osobowy, w tym kształcenie; wspomaga 

w rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów uwzględniając ich potrzeby edukacyjne i 

rozwojowe oraz indywidualne możliwości psychofizyczne.  

 § 9 

Szkoła jest dostępna dla wszystkich uczniów, których rodzice pragną w niej realizować  

edukację swoich dzieci i akceptują jej Statut. 

 

 § 10 

Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół publicznych, to jest: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

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

3) zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach; 

4) realizuje:  

a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,  

b) ramowe plany nauczania, 

c) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, 

d) zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

 

 § 11 

1. Szkoła jest wspólnotą uczniów i nauczycieli. 

2. Wspólnotę szkolną tworzą nauczyciele oraz inni pracownicy, uczniowie i rodzice. 

3. Szkoła rozwija współpracę rodziców i nauczycieli, ukierunkowaną na osiąganie 

spójności oddziaływań wychowawczych. 

4. W realizacji swoich zadań szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym. 
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ROZDZIAŁ III 

SPOSOBY WYKONYWANIA ZADAŃ 

 

 § 12 

1. Cele i zadania szkoła realizuje zgodnie ze swym charakterem określonym w Statucie. 

2. W realizacji swoich celów szkoła respektuje również zasady nauk pedagogicznych, 

przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka. 

3. Realizując ustawowe cele i zadania szkoła: 

1) kształtuje środowisko wychowawcze, wspomagające integralny rozwój osoby; 

2) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i własnych możliwości; 

3) chroni przed zagrożeniami i przygotowuje ich do odpowiedzialności za swoje życie; 

4) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie szkoły podstawowej; 

5) przeprowadza egzamin ośmioklasisty;  

6) umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

 

 § 13 

Realizując zadania systemu oświaty i wychowania w zakresie szkoły podstawowej - szkoła w 

szczególności: 

1) wychowuje uczniów w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, ucząc 

jednocześnie otwartości i szacunku dla osób i społeczności reprezentujących inne 

kultury i narody; 

2) kształci – przestrzegając obowiązującego prawa, według dopuszczonych do użytku w 

szkole programów nauczania; 

3) stosuje efektywne i aktywizujące metody nauczania; 

4) uczy praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności; 

5) zapewnia odpowiednią bazę dydaktyczną i stałe jej unowocześnianie na miarę 

możliwości szkoły; 

6) umożliwia uczniom potrzebującym pomocy korzystanie z indywidualnego wsparcia 

według potrzeb ucznia i możliwości szkoły;  

7) uczniom uzdolnionym może umożliwić korzystanie z indywidualnego programu 

nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

8) diagnozuje możliwości, predyspozycje i potrzeby ucznia przez obserwację, rozmowy z 

rodzicami oraz stymuluje jego rozwój poprzez dostosowanie tempa pracy do 

możliwości intelektualnych ucznia; 

9) poszukuje instytucji wspierających rozwój  uczniów wybitnie zdolnych; 

10) zapewnia dzieciom opiekę w czasie zajęć szkolnych, a we współpracy z rodzicami 

może dodatkowo wspierać działania wychowawcze rodziny w formach dostosowanych 

do jej potrzeb; 

11)  stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszom, stowarzyszeniom i innym 

organizacjom, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej szkoły. 
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 § 14 

1. Szkoła dba o to, aby każdy uczeń czuł się w niej, a także w trakcie zajęć szkolnych 

organizowanych  poza szkołą, bezpiecznie, tak pod względem psychicznym jak i 

fizycznym. Realizacji zadania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, służy: 

1) troska o dobro drugiej osoby; 

2) poszanowanie godności osobistej ucznia; 

3) troska o zdrowie; 

4) honorowanie podmiotowości ucznia; 

5) respektowanie praw i obowiązków ucznia; 

6) zapewnienie uczniom możliwości indywidualnego i wszechstronnego rozwoju 

intelektualnego, emocjonalnego, fizycznego, psychicznego i duchowego; 

7) umożliwienie uczniom zindywidualizowanej nauki, zapewniającej wysoki poziom 

nauczania, umożliwiający kontynuację nauki na następnym etapie edukacyjnym; 

8) rozwijanie sprawności umysłowych oraz indywidualnych zainteresowań; 

9) wyrabianie prawidłowych postaw, wspieranie pozytywnego środowiska 

wychowawczego; 

10) opieka z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia; 

11) dążenie do stworzenia właściwych warunków uczniom o specjalnych  potrzebach 

edukacyjnych i opiekuńczych; 

12) organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

13) tworzenie w szkole miłej i przyjaznej atmosfery, wzbudzanie u uczniów pozytywnej 

motywacji do pracy; 

14) kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich. 

2. Stworzenie uczniom warunków do higienicznej pracy poprzez: 

1) właściwe ustalenie tygodniowego planu zajęć uwzględniającego: równomierne 

rozłożenie zajęć; 

2) dostosowanie sprzętów szkolnych do wzrostu uczniów i rodzaju pracy; 

3) właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń szkolnych; 

4) uświadamianie uczniom zagrożeń - agresji, przemocy, uzależnień; znaczenia zdrowia i 

dbałości o nie; 

5) kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów, asertywności, odpowiedzialności, 

wytrwałości i rzetelności, uczciwości i sprawiedliwości; 

6) kształtowanie umiejętności obiektywnej oceny siebie i innych;  

7) poznawanie własnych uczuć i kształtowanie umiejętności opanowywania własnych 

emocji; 

8) kształtowanie umiejętności porozumiewania się, negocjowania w celu rozwiązywania 

konfliktów. 

3. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole i poza szkołą podczas zorganizowanych 

zajęć sprawują nauczyciele, zgodnie z planem zajęć szkolnych. Do form opieki nad 

uczniami zalicza się:  

1) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć 

obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych przez nauczyciela 

prowadzącego te zajęcia; 
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2) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie 

wycieczek szkolnych przez kierownika wycieczki, opiekunów; 

3) pełnienie dyżurów nauczycielskich w szkole, zgodnie z harmonogramem i regulaminem 

obowiązków nauczyciela dyżurującego; 

4) wsparcie psychologiczne i pedagogiczne oraz zindywidualizowane formy pracy  

z uczniami napotykającymi trudności w nauce oraz przejawiającymi trudności  

w zachowaniu; 

5) współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami 

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom; 

6) otaczanie opieką ucznia, u którego stwierdzono trudne warunki rodzinne lub losowe; 

7) współdziałanie szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki; 

8) opieka wychowawcy klasy nad powierzonym mu przez dyrektora oddziałem. 

4. Do zadań nauczycieli należy upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz 

kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY  Z RODZICAMI 

 

 § 15 

1. Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowywania  

i profilaktyki. 

2. Szkoła jest zobowiązana zapoznać rodziców z: 

1) zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi;                                                                   

2) wymaganiami edukacyjnymi stawianymi uczniom; 

3) sposobami sprawdzania  osiągnięć uczniów; 

4) zasadami oceniania; 

5) postępami dziecka w nauce i zachowaniu oraz przyczynami trudności  

i możliwościami pomocy; 

6) przepisami prawa oświatowego i wewnątrzszkolnymi uregulowaniami: 

a) ustawą o systemie oświaty, ustawą Prawo oświatowe i ustawą wprowadzającą 

Prawo oświatowe, 

b) statutem szkoły, 

c) ocenianiem wewnątrzszkolnym, 

d) szkolnym zestawem programów nauczania. 

 

 § 16 

 

Szkoła oczekuje od rodziców stałego kontaktu oraz: 

1) zainteresowania postępami dziecka w nauce i zachowaniu poprzez: 

a) uczestniczenie w zebraniach klasowych, 

b) zgłaszanie się na prośbę wychowawcy, nauczyciela uczącego lub dyrektora, 

c) informowanie wychowawcy o sytuacji społecznej i zdrowotnej dziecka, 

d) informowanie wychowawcy niepokojących przejawach w zachowaniu dziecka, 



 

str. 8 
 

e) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia, 

f) usprawiedliwianie nieobecności dziecka na zajęciach edukacyjnych. 

2) pomocy w organizowaniu przedsięwzięć (wycieczki, uroczystości, imprezy integrujące 

itp.)  i udziału w podejmowanych działaniach wychowawczych i opiekuńczych na 

miarę możliwości, tak w odniesieniu do szkoły, jak i klasy; 

3) zapewnienia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki; 

4) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć; 

5) przedstawiania w szkole swoich uwag, zastrzeżeń i wniosków dotyczących jej 

funkcjonowania; 

6) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły 

podstawowej o realizacji  obowiązku  szkolnego za granicą. 

 

§ 17 

Kontakt szkoły z rodzicami następuje poprzez: 

1) zebrania informacyjne (śródroczne, roczne, bieżące itp.); 

2) indywidualne kontakty z wychowawcą, nauczycielami lub dyrektorem szkoły z 

inicjatywy obu stron; 

3) pisemne informowanie o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych; 

4) pisemne wezwanie rodziców do szkoły; 

5) kontakt telefoniczny wychowawcy z rodzicami; 

6) spotkania dyrektora lub rady pedagogicznej z przedstawicielami rady rodziców; 

7) spotkania okolicznościowe – wspólny udział w uroczystościach szkolnych;  

8)    kontakt za pomocą dziennika elektronicznego.   

 

 

ROZDZIAŁ V 

ORGANY SZKOŁY 

 

 § 18 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor; 

2) rada pedagogiczna; 

3) samorząd uczniowski; 

4) rada rodziców. 

2. Kompetencje organów szkoły oraz szczegółowe zasady ich współdziałania określa prawo 

wewnętrzne szkoły oraz prawo oświatowe zawarte w ustawie Prawo oświatowe. 

3. W celu bieżącej wymiany informacji poszczególne organy szkoły mogą zapraszać na swoje 

zebrania przedstawicieli innych organów.  
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Dyrektor 

 

 § 19 

1. Stanowisko dyrektora szkoły powierza, jak również odwołuje z niego organ prowadzący. 

 § 20 

1. Dyrektor szkoły kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest 

odpowiedzialny za realizację zadań szkoły zgodnie ze statutem oraz za rozwój i 

podnoszenie jakości pracy szkoły. 

2. Opracowuje arkusz organizacji szkoły uwzględniając przepisy wydane na podstawie  § 47 

ust.1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe. 

3. Dyrektor w szczególności: 

1) odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły; 

2) odpowiada za realizację zadań zgodnie ze statutem oraz uchwałami rady pedagogicznej 

podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz uchwałami i zarządzeniami 

organów nadzorujących szkołę; 

3) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; 

4) zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

5) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z przepisami o nadzorze pedagogicznym; 

6) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów; 

7) nadzoruje realizację przez nauczycieli programu wychowawczo - profilaktycznego 

szkoły oraz szkolnego zestawu programów nauczania; 

8) dopuszcza do użytku w szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli 

program nauczania; 

9) nadzoruje realizację planów pracy szkoły; 

10) przeprowadza rekrutację uczniów, zgodnie z zasadami przewidzianymi w odrębnych 

przepisach; 

11) sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza im warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

12) jest pracodawcą i przełożonym dla zatrudnionych nauczycieli oraz innych 

pracowników; 

13) organizuje i wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli uwzględniając potrzeby 

szkoły; 

14) współpracuje z samorządem uczniowskim, radą rodziców oraz innymi organami szkoły; 

15) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

16) odpowiada za dokumentację szkoły; 

17) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

18) sprawuje opiekę nad uczniami, a w szczególności: 

a) sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów, 

b) może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej 

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

specjalnego ucznia; 

20) występuje z inicjatywą oceny pracy nauczyciela; 

21) przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego; 

22) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w 

organizacji praktyk pedagogicznych; 

       24)realizuje inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem szkoły. 

4. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go inny nauczyciel  tej szkoły, 

wyznaczony przez dyrektora lub organ prowadzący. 

 

Rada  Pedagogiczna 

 § 21 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań 

statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady pedagogicznej 

wchodzi dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

2. Radzie pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje dyrektor szkoły. 

3. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania 

uczniów, na zakończenie półrocza - podsumowanie działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz w miarę bieżących potrzeb. 

4. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu nadzoru pedagogicznego, 

z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego, a także na wniosek co najmniej 

1/3 członków rady pedagogicznej. W zebraniach rady pedagogicznej za zgodą dyrektora 

mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za 

zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

5. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje 

o działalności szkoły. Pełne wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

powinny być przedstawione radzie pedagogicznej w terminie do dnia 31 sierpnia. 

6.  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły przedkładanych przez dyrektora; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki; 

5) przygotowanie projektu oraz uchwalanie zmian w statucie szkoły; 

6) przygotowanie projektu programu wychowawczo-profilaktycznego dostosowanego do 

potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb danego środowiska; oraz dokonywanie jego 

modyfikacji zgodnie z charakterem wychowawczym szkoły; 

7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego 

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

szkoły. 
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7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć; 

2) opracowywanie okresowych i rocznych ocen dotyczących stanu nauczania, wychowania 

i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły; 

3) programy nauczania zaproponowane przez poszczególnych nauczycieli w szkole 

podstawowej, złożone do dyrektora. 

8. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

9. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. Zebrania rady są protokołowane. 

 

Samorząd  uczniowski 

 § 22 

1. W szkole za zgodą dyrektora działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie 

szkoły.   

2. Samorząd jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów. 

3. Plan działań samorządu musi być wcześniej przedstawiony dyrektorowi szkoły w celu 

uzyskania akceptacji. 

4. Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej 

propozycje i opinie we wszystkich sprawach szkoły. 

5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

 § 23 

Samorząd uczniowski troszczy się w szczególności o to, aby: 

1) uczniowie znali programy nauczania i wychowania oraz stawiane im wymagania; 

2) uczniowie mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce  

i zachowaniu; 

3) organizacja życia szkolnego zapewniała im zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania zainteresowań, uzdolnień i 

wypoczynkiem; 

4) uczniowie mieli możliwość organizowania działalności kulturalnej, artystycznej, 

oświatowej, wolontariackiej oraz innej. 

 

Rada  Rodziców 

 § 24 

1. W szkole działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców uczniów. 

 Rada Rodziców jest organem opiniodawczym. 

2. W skład rady rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad klasowych, wybranych w 

głosowaniu równym, tajnym i powszechnym przez zebranie rodziców uczniów danej klasy. 

3. Rada Rodziców wspiera współpracę rodziców ze szkołą oraz działalność statutową szkoły. 

4. Rada Rodziców współdziała z dyrektorem szkoły. 

5. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności 

statutowej szkoły i organu prowadzącego, a  także w celu organizowania pomocy uczniom 

jej potrzebującym. 
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6. Rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły. 

 § 25 

1. Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się ze Statutem szkoły; 

2) zapoznania się z programem edukacyjnym, wychowawczo - profilaktycznym, 

stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi 

klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów; 

3) uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz 

przyczyn trudności szkolnych. 

2. Rodzice mają obowiązek: 

1) współpracować ze szkołą w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci; 

2) brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach oraz stawiać się w szkole na 

indywidualne wezwania przez dyrektora, wychowawcę bądź nauczyciela uczącego; 

3) przestrzegać postanowień Statutu i innych dokumentów obowiązujących w 

szkole oraz wykazywać troskę o proces wychowania i edukację własnego dziecka 

(podopiecznego); 

4) kontrolować postępy w nauce swojego dziecka za pomocą dziennika 

elektronicznego;  

5) kontaktować się z nauczycielami za pomocą dziennika elektronicznego; 

6) powiadomić szkolę o dłuższej nieobecności dziecka najpóźniej do 5 dni; 

 

Rozstrzyganie sporów w szkole 

 § 26 

1. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy 

zainteresowanej strony z dyrektorem szkoły. 

2. Rozstrzyganie spraw spornych w szkole odbywa się następująco: 

1) sprawy sporne pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i uczniów 

rozstrzyga dyrektor szkoły z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego 

szkołę;  

2) sprawy sporne między uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między uczniem a 

nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas, z możliwością odwołania się stron do 

dyrektora szkoły, przy czym dyrektor szkoły rozpatruje również sprawy sporne pomiędzy 

uczniami w klasie, a wychowawcą tej klasy; 

3) sprawy sporne między nauczycielami lub pracownikami szkoły, a także między 

nauczycielem (wychowawcą), a rodzicami uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły z 

możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego szkołę; 

4) sprawy sporne między uczniami lub ich rodzicami, a szkołą oraz konflikty między 

nauczycielami i pracownikami szkoły, a dyrektorem szkoły rozwiązuje organ prowadzący 

szkołę. 

3. Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, 

samorządu szkolnego, rady rodziców, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich 

zainteresowanych stron. 
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4. Skargi, wnioski i opinie mogą być składane do dyrektora szkoły w formie pisemnej. 

5. Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania informacji lub złożenia pisma, 

wyznacza termin rozmowy. W rozmowie, w zależności od rodzaju sprawy, może 

uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, wychowawca lub nauczyciel. 

6. W przypadku braku porozumienia ostateczną decyzję w sprawie podejmuje dyrektor 

szkoły, udziela odpowiedzi w formie pisemnej nie później niż w ciągu 30 dni od daty 

złożenia pisma przez zainteresowana stronę.  

 

ROZDZIAŁ VI 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

 § 27 

1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią: 

1) arkusz organizacji  Szkoły; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły; 

3) szkolny zestaw programów nauczania; 

4) tygodniowy rozkład zajęć; 

5) szkolny plan nauczania. 

 § 28 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmuje: 

1)  treści i działania  o  charakterze  wychowawczym  skierowane do uczniów  i  realizowane  przez  

nauczycieli  we  współpracy  z  rodzicami; 

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane  do potrzeb  rozwojowych  

uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 

występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów,   nauczycieli  i  rodziców. 

                                                           § 29 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno  – wychowawczych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. Rada 

Pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą terminu zakończenia półrocza nauki. 

2. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców 

o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 2, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu 

prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod 

warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty. 

 § 30 

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

arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 21 kwietnia 

każdego roku, na podstawie planu nauczania. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ 

prowadzący szkołę do dnia 29 maja każdego roku. 

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

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć 
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obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół 

zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych 

przez organ prowadzący szkołę. 

 § 31 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych  zajęć  dydaktycznych i 

wychowawczych  określa  tygodniowy  rozkład  zajęć,  ustalony przez  Dyrektora na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy. 

2.   Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w klasach VII i VIII w oparciu 

o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do 

użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Program ten 

 zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz 

możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i 

predyspozycjami zawodowymi. 

3. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne 

w wymiarze ustalonym przez dyrektora, stosownie do posiadanych środków finansowych. 

4. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne realizowane w 

ramach projektów gminnych, unijnych i innych. 

5. Dodatkowe zajęcia edukacyjne organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego 

szkołę  i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

 

 § 32 

1. Nauczyciele przedstawiają dyrektorowi szkoły programy nauczania i program wychowania 

przedszkolnego.  

2. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole 

zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania i program wychowania 

przedszkolnego, które tworzą odpowiednio szkolny zestaw programów wychowania 

przedszkolnego i szkolny zestaw programów nauczania. 

3. Szkolny zestaw programów nauczania uwzględnia podstawę programową wychowania 

przedszkolnego -dla wychowania przedszkolnego  i podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. 

4.  Programy dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa 

programowa zostają włączane do szkolnego zestawu programów nauczania. 

5. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku 

szkolnego.  

6. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, zestaw podręczników, które będą 

obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 

 

 § 33 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów,  którzy w 

jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym 

planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy 

zatwierdzonych do użytku szkolnego. 
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2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 24. 

3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzone w 

systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna w klasach I-VIII trwa 45 minut.  

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 

30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym 

rozkładzie zajęć. 

4. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godzinie 8.00. W  czasie trwania zajęć 

dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne. 

 

 § 34 

1. W szkole organizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb 

rozwojowych, zainteresowań i talentów w formie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, 

zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć logopedii, zajęć sportowych, wycieczek, 

wyjazdów i innych. 

2. Dla uczniów, u których  w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom 

osiągnięć edukacyjnych  uniemożliwia lub utrudnia  kontynuowanie nauki, szkoła 

zapewnia możliwości uzupełnienia braków. 

3. Dla uczniów wymienionych w ust. 2 organizowane są w miarę możliwości: 

1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze; 

2) indywidualna pomoc nauczyciela; 

3) pomoc koleżeńska; 

4) współpraca z rodzicami; 

5) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi placówkami 

specjalistycznymi wspomagającymi rozwój dziecka. 

4. Zajęcia o których mowa w ust. 3 organizowane są w miarę posiadanych przez szkołę 

środków finansowych. 

5. Uczniom uzdolnionym szkoła umożliwia: 

1) udział w różnorodnych konkursach (szkolnych i pozaszkolnych); 

2) udział w zajęciach pozalekcyjnych; 

3) korzystanie z indywidualnego toku lub programu nauki; 

4) wcześniejsze rozpoczęcie obowiązku szkolnego. 

 § 35 

Do realizacji zadań statutowych Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z: 

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

2) pracowni komputerowej; 

3) biblioteki; 

4) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 

5) świetlicy; 

6) stołówki; 

7) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni. 
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§  36 

1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb czytelniczych, realizacji zadań edukacyjnych 

szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz wypełnianiu innych zadań szkoły. 

2. Do zadań biblioteki należy: 

1) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i 

pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

2) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

uczniów. 

3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów; 

2) korzystanie z księgozbiorów i ich wypożyczanie; 

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po 

ich zakończeniu.  

5. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy 

szkoły. 

6. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały 

ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. 

7. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzone zostało to zadanie. Do jego 

obowiązków należy: 

1) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i kąciku czytelniczym; 

2) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (np. lekcje biblioteczne, 

konkury, wystawy, imprezy czytelnicze itp.); 

3) gromadzenie zbiorów – zgodnie z szkolnym zestawem programów nauczania i 

potrzebami szkoły; 

4) ewidencjonowanie zbiorów; 

5) zakup nowych książek w miarę posiadanych funduszy. 

 

8 Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły: 

1) zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie; 

2) zapewnia środki finansowe; 

3) zarządza inwentaryzację; 

4) hospituje i ocenia pracę biblioteki. 

 

§  37  

1. Świetlica szkolna obejmuje opieką uczniów pozostających w szkole, w celu oczekiwania 

na  odbiór dzieci przez rodziców lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi 

opieki w szkole. 

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia świetlicowe w grupie wychowawczej. Liczba uczniów 

pod opieką jednego nauczyciela nie powinna przekraczać 25 osób. 

3. Szczegółowy plan zajęć i pracy wychowawczo-opiekuńczej ustala wychowawca 

świetlicy szkolnej. 

4. Zajęcia świetlicowe uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także 

ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania 

uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.  
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§  38  

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 

wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę w formie 

cateringu. 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

3. Dla uczniów będących w trudnej sytuacji finansowej, życiowej opłatę za posiłki refunduje 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach. 

4. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, ustala dyrektor szkoły.  

§  39  

Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców może ustalić dodatkowe opłaty na potrzeby 

świetlicy i stołówki (na zakup gier, pomocy dydaktycznych i zastawy stołowej, sprzętu itd.). 

 

§  40 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie 

szkoły: 

1) zabrania się, z wyjątkiem celów dydaktycznych, używania telefonów komórkowych, 

dyktafonów, aparatów cyfrowych, fotograficznych, kamer video itd. w czasie trwania 

lekcji oraz podczas innych zorganizowanych zajęć; 

2)  nauczyciel, z którym przebywa dana klasa lub grupa dzieci, może w wyjątkowej 

sytuacji związanej np. z bezpieczeństwem zezwolić na użycie w/w sprzętu. 

3) Używanie telefonów na przerwach reguluje „Procedura używania telefonów 

komórkowych przez uczniów”. 

§  41 

1. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynek i teren 

szkoły jest objęty monitoringiem.  

2. Zapisy monitoringu mogą być wykorzystane do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, 

pracowników i majątku szkoły.  

3. W razie potrzeby lub zaistniałej sytuacji zapisy mogą zostać udostępnione Policji. 

4. Osobą upoważnioną do wglądu do zapisu jest dyrektor szkoły. 

 

 

 ROZDZIAŁ VII 

ORGANIZACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE 

 

§  42 

1. W Szkole Podstawowej utworzono Punkt Przedszkolny dla dzieci 3- 5 letnich. 

2. W Szkole Podstawowej utworzono Oddział Przedszkolny dla dzieci 5-6 letnich. 

3. Zajęcia z wychowania przedszkolnego są prowadzone przez cały rok szkolny,  

z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.  

 

§  43 

1. Tygodniowy rozkład zajęć w punkcie przedszkolnym i oddziale przedszkolnym ustala 

dyrektor szkoły. 
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2. Nauczyciele prowadzący zajęcia ustalają dzienny rozkład zajęć.  

3. Czas pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym i oddziale przedszkolnym - 5 godzin 

dziennie. 

4. Na wniosek rodziców i w miarę posiadanych środków finansowych, można pobyt wydłużyć. 

5. Godzina zajęć w punkcie przedszkolnym i oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.  

 

§  44 

Dzieci  są przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich pełnoletnie 

osoby. 

   §  45 

Liczba uczniów w punkcie przedszkolnym lub oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 

25. 

§  46 

Rekrutacja odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§  47 

Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w 

zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu 

gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 

 

 §  48 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w punkcie przedszkolnym i oddziale przedszkolnym 

realizują program wychowania przedszkolnego, stanowiący opis realizacji zadań ustalonych w 

podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia: 

1) współdziałają z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, 

 z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości treści zawartych w programie 

wychowania przedszkolnego realizowanego w punkcie przedszkolnym i oddziale 

przedszkolnym oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania  

i rozwoju; 

2) dbają o właściwą jakość pracy dydaktyczno- wychowawczej; 

3) prowadzą obserwacje pedagogiczne mające na celu rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb 

rozwojowych dzieci; 

4) współpracują ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno- 

pedagogiczną. 

 §  49 

W zajęciach punku przedszkolnego i oddziału przedszkolnego mogą uczestniczyć rodzice dzieci 

za zgodą dyrektora. 

 

 § 50 

Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym 

ukończyły bądź ukończą trzeci rok życia. 
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ROZDZIAŁ VIII 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW 

 

 § 51 

1. Nauczyciel szkoły ma obowiązek w szczególności: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym 

zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w atmosferze wolności 

sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

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

2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów oraz dawanie 

im dobrego przykładu życia w szkole. 

3. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych jest objęty 

ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych. Organ prowadzący szkołę oraz 

dyrektor jest obowiązany do występowania w obronie nauczyciela, gdy uprawnienia 

nauczyciela zostaną naruszone (dotyczy wszystkich nauczycieli w rozumieniu ustawy, bez 

względu na wymiar zatrudnienia). 

 § 52 

 1. Wypełniając zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności 

odpowiedzialność za:  

1) prawidłowe i sumienne prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz 

stosowanie metod nauczania i wychowania uznanych przez współczesne nauki 

pedagogiczne; 

2) tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy;  

3) efekty i wyniki pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; 

4) uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości 

uczniów; 

5) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i 

poza  nią; 

6) dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami; 

7) sprawiedliwe ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów; 

8) ochronę mienia szkoły, dbałość o należyty stan sprzętu oraz porządek i ład w miejscu 

pracy. 

2. Nauczycieli korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują następujące 

zasady: 

1) każdy nauczyciel otrzymuje indywidualne imienne konto, które umożliwia mu  

korzystanie z zasobów szkolnych za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła dostępu, 
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2) każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu lub zasobów 

wirtualnych dokonanych przez użytkownika posługującego się jego kontem, 

3) każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji 

przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

 

 §  53 

1. Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, w szkole i na zajęciach oraz 

imprezach poza szkołą. Dyrektor szkoły kontroluje sposób pełnienia dyżurów nauczycieli 

na przerwach. 

2. Przed lekcjami i w przerwach międzylekcyjnych, w miejscach, w których przebywają 

uczniowie nauczyciele mają obowiązek pełnić dyżury zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. 

3. Po zakończeniu zajęć edukacyjnych w danym dniu, nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne  w klasach 1-3 sprowadza uczniów idących do domu do szatni.  

 

 § 54 

1. W szkole funkcjonuje  zespół oddziałowy nauczycieli. Nauczyciele tworzą  zespoły: 

1) Zespół nauczycieli uczących w klasach 4-8; 

2) Zespół nauczycieli uczących w klasach 1-3; 

3) Zespół nauczycieli pracujących w punkcie przedszkolnym i oddziale 

przedszkolnym. 

2. Cele i zadania zespołu obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,  

a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania; 

2) podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń; 

3) poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu poprzez 

organizowanie narad, dyskusji itp.; 

4) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

badania wyników nauczania; 

5) organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

6) współdziałanie w uzupełnianiu wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne; 

7) opiniowanie przygotowywanych w szkole programów nauczania. 

3. Dyrektor może powołać zespół problemowy. Zadaniem zespołu problemowego jest 

rozwiązywanie problemów organizacyjnych, dydaktycznych i innych wynikających z 

doraźnych potrzeb szkoły. Po wykonaniu zadania zespół zostaje rozwiązany. 

4. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powołuje się 

zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem. 

5. Zadania zespołu określone są przez ministra właściwego do spraw oświaty w 

rozporządzeniu w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. 
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 § 55 

1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach 

wychowawcom klas.  

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by 

wychowawca opiekował się oddziałem przez cały etap nauczania. 

3. Dyrektor szkoły może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku: 

1) długotrwałej nieobecności; 

2) braku efektów pracy wychowawczej; 

3) uzasadnionej prośby rodziców. 

4. Zadaniem wychowawcy klasy jest: 

1) tworzenie wspólnoty i atmosfery zaufania wśród wychowanków; 

2) otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka; 

3) ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia członkiem 

wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu; 

4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nim 

i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych; 

5) utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich 

o postępach ich dzieci, włączanie rodziców w życie szkoły i dążenie do uzgodnienia 

wspólnej wizji wychowania. 

5. Wychowawca oddziału ustala tematykę zajęć spójną z programem wychowawczo-

profilaktycznym szkoły.  

6. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może współpracować z 

specjalistami (logopedą, psychologiem, pedagogiem itp.). 

 

 § 56 

1. Nauczyciele oraz pracownicy obsługi są obowiązani wykonywać pracę sumiennie i starannie 

oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą organizacji porządku w procesie 

pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. 

2. Nauczyciele oraz pracownicy obsługi są obowiązani: 

1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w szkole; 

2) przestrzegać ustalonego w szkole porządku; 

3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych; 

4) dbać o dobro szkoły, chronić jej mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których 

ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę; 

5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 

6) przestrzegać w szkole zasad współżycia społecznego.  

3. Przestrzeganie przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy  jest podstawowym 

obowiązkiem każdego nauczyciela i pracownika obsługi. W szczególności jest on 

obowiązany: 

1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i 

instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym; 
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2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek 

przełożonych; 

3) dbać o należyty stan urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 

4) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom 

lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich; 

5) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w szkole wypadku albo 

zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne 

osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia (w szczególności uczniów) o grożącym im  

niebezpieczeństwie; 

6) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 § 57 

1. Nauczycieli oraz innych pracowników szkoły zatrudnia dyrektor po konsultacji  

z organem prowadzącym. 

2. Dyrektor, nauczyciele i inni pracownicy zatrudnieni są zgodnie z kodeksem pracy. 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 

 § 58 

1.  Uczniowie mają prawo do: 

1) podmiotowego i życzliwego ich traktowania,  

2) dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki; 

3) sprawiedliwej i jawnej oceny ich osiągnięć edukacyjnych i zachowania; 

4) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole; 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

6) otrzymania pomocy w przypadku trudności; 

7) wpływania na życie swej szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim; 

8) wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych; 

9) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o prawach 

dziecka. 

2. Uczniowie szkoły korzystają odpowiednio z uprawnień przysługujących uczniom szkół 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

3. Uczniom i ich rodzicom w przypadku naruszenia praw ucznia przysługuje możliwość 

złożenia w formie pisemnej skargi do dyrektora. 

 

 § 59 

Uczniowie mają obowiązek:  

1) przestrzegania Statutu i regulaminów szkoły; 

2) włączania się w życie wspólnoty szkolnej; 
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3) systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym szkoły, 

uczestniczenia w lekcjach i innych zajęciach, nie zakłócając swoim zachowaniem 

ich przebiegu; 

4) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych 

pracowników szkoły; 

5) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój; 

6) dbania o bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów; 

7) godnego reprezentowania swej szkoły; 

8) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

9) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju stosownie do okazji;  

10) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego 

zachowania się na zajęciach; 

11) usprawiedliwiania przez rodziców w terminie do tygodnia od powrotu do szkoły w 

formie pisemnej, elektronicznej (dziennik elektroniczny), nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych; 

12) respektowana i podporządkowania się zarządzeniom Dyrektora oraz poleceniom 

nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

13) usunięcia we własnym zakresie lub przy pomocy rodziców wszelkich szkód na 

terenie Szkoły i poza nią powstałych z winy ucznia.  

 

ROZDZIAŁ X 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 

 

 § 60 

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

wewnątrzszkolnego w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo 

oświatowe i rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach 

publicznych.  

2. Nauczyciele uczący danego przedmiotu zgodnie z ocenianiem wewnąrzszkolnym tworzą 

przedmiotowe zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych. 

 

 § 61 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
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5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i  

dodatkowych zajęć edukacyjnych;  

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, według zasad przyjętych w szkole; 

4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

 zajęć edukacyjnych, a także rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,  według zasad 

przyjętych w szkole; 

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane  rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej  

zachowania; 

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia.  

§ 62 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów na pierwszych wspólnych 

spotkaniach o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 

realizowanego programu nauczania;  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych. 

2. Na pierwszym zebraniu z rodzicami w nowym roku szkolnym rodzice są zapoznawani z 

ocenianiem wewnątrzszkolnym.  

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego na pierwszym spotkaniu z 

uczniami informuje uczniów, a na pierwszym spotkaniu z rodzicami – rodziców, o 

 warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,  warunkach i trybie uzyskania 

 wyższej niż przewidywana  rocznej oceny  klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Rodzice informowani są o trudnościach i postępach w nauce, a w szczególności o ocenach 

cząstkowych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o zachowaniu ucznia: 

1) w trakcie bezpośrednich rozmów z nauczycielami; 

2) w czasie zebrań z rodzicami; 

3) przez dzienni elektroniczny. 
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§ 63 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

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

ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

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

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z dodatkowych zajęć edukacyjnych i 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

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

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w 

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

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

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

prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

5.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu umiarkowanym i znacznym określają odrębne przepisy. 

6. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 

orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub specjalistycznej. 

7. Nie później niż na 2 tygodnie przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem 

klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele kl. IV-VIII uczący danego przedmiotu są 

zobowiązani do przedstawienia uczniom  i rodzicom propozycji ocen z poszczególnych 

przedmiotów. Wychowawca klasy przedstawia propozycję oceny zachowania.  

8. Jeśli proponowana ocena jest oceną niedostateczną z danego przedmiotu, nauczyciel 

pisemnie podaje sposób jej poprawy. Analogicznie jeśli ocena  zachowania jest naganna 

wychowawca pisemnie podaje sposób jej poprawy. Rodzice potwierdzają informację o 

zapoznaniu się z  ocenami dziecka podpisując kartkę. 

9. Na śródrocznym oraz rocznym zebraniu klasyfikacyjnym członkowie rady pedagogicznej 

uzasadniają ustalone przez siebie oceny niedostateczne. 

10. Na klasyfikację końcową składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

ustalone w klasie programowo najwyższej, roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo 

niższych, a także roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo 

najwyższej. 

11. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 
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 § 64 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i 

umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w 

szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

– w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Źródłem informacji o osiągnięciach ucznia są: 

1) wypowiedzi ustne; 

2) prace pisemne kontrolne (prace klasowe, testy, sprawdziany, wypracowania klasowe 

itp.); 

3) kartkówki z bieżącego materiału; 

4) prace domowe krótkoterminowe; 

5) prace domowe długoterminowe; 

6) prace praktyczne. 

3. W ciągu tygodnia uczeń może mieć co najwyżej trzy prace pisemne kontrolne, a w ciągu 

dnia jedną. Praca pisemna kontrolna obejmująca szerszy zakres materiału (więcej niż trzy 

jednostki lekcyjne) winna być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem- zapisana w 

dzienniku lekcyjnym. Kartkówka z bieżącego materiału nie musi być zapowiadana. 

4. Sprawdzone prace pisemne uczeń powinien otrzymać w okresie do dwóch tygodni nauki 

szkolnej od daty napisania. 

5. Pisemne prace kontrolne są obowiązkowe. Uczeń nieobecny na pisemnej pracy kontrolnej 

ma obowiązek napisać ją w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły, w przeciwnym 

razie otrzymuje ocenę niedostateczną.  

6. Uczeń ma możliwość poprawy pracy kontrolnej w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyników 

tylko jeden raz. Do średniej ocen z danego przedmiotu liczą się oceny uzyskane z pracy 

kontrolnej i poprawy.  
7. Uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi, bez otrzymania oceny niedostatecznej, 

nieprzygotowanie do lekcji przed jej rozpoczęciem: dwukrotnie w ciągu półrocza, jeżeli 

tygodniowy wymiar godzin wynosi co najmniej dwie godziny, jeden raz przy jednej 

godzinie tygodniowo. 

8. Pisemne prace kontrolne ze wszystkich przedmiotów oceniane są wg następujących zasad: 

 

% uzyskanych punktów  ocena 

do 30 niedostateczny 

31 - 50 Dopuszczający 

51 - 70  dostateczny 

71 - 90 dobry 

91 - 95 bardzo dobry 

96-100 Celujący 

 

9. Nauczyciel przechowuje pisemne prace kontrolne  uczniów przez okres roku szkolnego. 
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 § 65 

 

1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, są ocenami opisowymi. Oceny te uwzględniają poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazują 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce 

lub rozwijaniem uzdolnień. 

2.Śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV, 

ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6; 

2) stopień bardzo dobry – 5; 

3) stopień dobry – 4; 

4) stopień dostateczny – 3; 

5) stopień dopuszczający – 2; 

6) stopień niedostateczny – 1. 

3. Bieżące oceny z zajęć edukacyjnych w klasach 1-3 ustala się wg sześciostopniowej skali 

ocen cząstkowych dla poszczególnych części procesu dydaktycznego tj., edukacji 

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, zajęć technicznych, edukacji muzycznej, 

edukacji plastycznej, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego, języka angielskiego i 

religii ustala się w stopniach według następującej skali: 

a. stopień celujący – 6; 

b. stopień bardzo dobry – 5; 

c. stopień dobry – 4; 

d. stopień dostateczny – 3; 

e. stopień dopuszczający – 2; 

f. stopień niedostateczny – 1. 

z tym, że przy ocenach bieżących dopuszczalne jest stosowane „+” i „-”. 

4. Bieżące oceny z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV ustala się zgodnie z ust. 2  

z tym, że dopuszczalne jest stosowane „+” i „-”. 

5. W ciągu półrocza nauczyciel powinien wystawić przynajmniej jedną ocenę bieżącą 

miesięcznie z danego przedmiotu. 

6. Ustala się następujące ramowe kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie 

szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej i ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami z podstawy programowej  w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

lub praktycznych w nowych sytuacjach, proponuje rozwiązania nietypowe, 

samodzielnie rozwiązuje złożone zadania problemowe, osiąga sukcesy w konkursach i 

olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych   i innych, posiada celujące oceny 

cząstkowe z prac klasowych; 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiedzy i 

umiejętności określony w podstawie programowej, sprawnie posługuje się zdobytymi  

wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte 

programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań 

trudnych i problemów teoretycznych lub praktycznych; 
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3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone 

w podstawie programowej, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) 

samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

określone podstawą programową na danym etapie nauki (w danej klasie), rozwiązuje 

(wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o małym stopniu trudności, 

popełnia nieliczne błędy; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy 

programowej, które jednak nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy 

z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, słabo rozumie treści 

programowe,  potrafi je odtwarzać z pomocą nauczyciela; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawy programowej, 

nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, którego wiadomości i umiejętności nie 

dają szans na sukcesy na dalszym etapie kształcenia.  

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w 

szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

8. Począwszy od klasy I bieżące, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z religii 

ustala się zgodnie z ust. 2 z tym, że przy ocenach bieżących dopuszczalne jest stosowane 

„+” i „-”. 

9. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są wyrażane 

według skali określonej w ust. 2 . 

 

10. Oceny cząstkowe, które otrzymuje uczeń kl.1-8 za poszczególne formy aktywności, mają 

różną wagę: 

11.  

Formy aktywności Waga 

 

szczególne osiągnięcia w zawodach, 

konkursach  

4 

dłuższe prace pisemne, sprawdziany 3 

kartkówka, odpowiedź 2 

dłuższa praca domowa, projekt 2 

aktywność na lekcjach 1 

praca domowa 1 

umiejętność współpracy w grupie 1 

udział w konkursach i zawodach 1 

 

12. W klasach 1-3 waga wszystkich ocen cząstkowych wynosi 1. 

13. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

14.  Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę.  
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15.  Pisemne prace kontrolne otrzymuje uczeń do wglądu w szkole przy nauczycielu danego 

przedmiotu. Kontrolne prace pisemne ucznia może zobaczyć rodzic /prawny opiekun/ 

przy nauczycielu danego przedmiotu po uprzednim umówieniu się w szkole. 

16. Wystawianie ocen śródrocznych i rocznych przez nauczyciela danego przedmiotu 

wspomaga obliczenie średniej ważonej z ocen cząstkowych. 

 

 Średnia ważona Ocena 

1,59 i poniżej niedostateczny 

1,60 - 2,59 dopuszczający 

2,60- 3,59 dostateczny 

3,60-4,59 dobry 

4,60-5,29 bardzo dobry 

powyżej 5,30 celujący 

 

17. Ostatecznie ocenę śródroczną i roczną wystawia nauczyciel biorąc pod uwagę poziom 

postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.  

18. W ocenianiu nauczyciel uwzględnia także indywidualne możliwości i postępy 

edukacyjne ucznia. 

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

zachowania. 

 

 § 66 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych i obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.           

                                                                         § 67 

1. W klasach 1-3 szkoły podstawowej ocena  zachowania jest oceną opisową, wystawia ją 

nauczyciel wychowawca. Nauczyciel mający uwagi do zachowania ucznia z danej klasy 

zgłasza je do wychowawcy  przed Klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną. 

2. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna, może się od niej 

odwołać jedynie rodzic ucznia jeśli została ona wystawiona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

§ 68 

1. Kryteria ocen zachowania: 

1) wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra; 

2) wyjściową oceną na drugie półrocze jest ocena z pierwszego półrocza; 

3) ocena z drugiego półrocza jest jednocześnie oceną roczną; 

2. Ocena  zachowania jest jawna. 

3. Oceny okresowe  i roczne  zachowania wystawiane są na podstawie: 

1) obserwacji wychowawcy; 

2) samooceny uczniów; 

3) oceny ucznia dokonanej przez klasę; 

4) oceny nauczycieli uczących w tej klasie oraz innych nauczycieli szkoły; 
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5) zapisów w zeszycie uwag i pochwał, udokumentowanych wyróżnień i kar; 

6) cząstkowych ocen  zachowania. 

4. Wychowawca zwraca szczególną uwagę na zachowanie ucznia z zaburzeniami 

emocjonalnymi, z uwzględnieniem jego mocnych stron. 

 

§ 69 

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

1) wywiązywanie się z obowiązku ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

§ 70 

1. Począwszy od kl.IV śródroczną oraz roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się 

według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

2. Ocenę zachowania ustala się według następujących kryteriów: 

 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który wzorowo spełnia wszystkie zadania szkolne, 

jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i poza nią. 

Spełnia następujące kryteria: 

a) wzorowo wywiązuje  się z obowiązku ucznia- osiąga maksymalne wyniki w stosunku 

do swoich możliwości, jest zdyscyplinowany, aktywnie uczestniczy w życiu klasy 

 i szkoły, przejawia w tym względzie własną inicjatywę, bierze udział w 

przygotowaniu uroczystości klasowych i szkolnych, uczestniczy w konkursach 

szkolnych, międzyszkolnych i zawodach sportowych, rozwija własne 

zainteresowania uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, systematycznie 

uczęszcza do szkoły, nie spóźnia się i nie ma godzin nieobecności 

nieusprawiedliwionych, dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności; 

b) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej- w codziennym życiu szkolnym 

uczeń wykazuje się uczciwością,  zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, 

szanuje godność osobistą własną i innych osób, swoją postawą podkreśla szacunek 

dla pracy swojej i innych, a także dla mienia publicznego i własności prywatnej, 

chętnie i bezinteresownie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w innych 

sprawach życiowych.  
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c) dba o honor i tradycje szkoły- zawsze przestrzega Statutu Szkoły, uczestniczy lub 

pomaga w uroczystościach szkolnych, godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,  

z  szacunkiem odnosi się do symboli narodowych. 

d) dba o piękno mowy ojczystej- prezentuje wysoką kulturę słowa na lekcji, oraz w 

kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami.  

e) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób- dba o swój wygląd, jest 

zawsze czysto, stosownie i schludnie ubrany, reaguje na dostrzeżone negatywne 

zachowania innych, szanuje godność osobistą własną i innych osób, nie ulega 

nałogom (palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków 

szkodliwych dla zdrowia); 

f) godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią- posiada wysoką kulturę 

osobistą, przestrzega norm społecznych, jest prawdomówny, uczciwy i 

odpowiedzialny.  

g) okazuje szacunek innym osobom- szanuje godność osobistą własną i innych osób, 

jest miły, uczynny w stosunku do kolegów, nauczycieli, rodziców i osób 

postronnych, jest tolerancyjny, koleżeński i życzliwy. 

 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia bez zarzutu wymagania zawarte w 

treści oceny i wyróżnia się w realizacji niektórych jej elementów. 

 Spełnia następujące kryteria: 

a) bardzo dobrze wywiązywanie się z obowiązku ucznia- osiąga maksymalne wyniki w 

stosunku do swoich możliwości, jest zdyscyplinowany, aktywnie uczestniczy w życiu 

klasy i szkoły, bierze udział w przygotowaniu uroczystości klasowych i szkolnych, 

systematycznie uczęszcza do szkoły i może mieć do 3 spóźnień nieusprawiedliwionych 

i 1 godzinę nieobecności nieusprawiedliwioną, pozostałe nieobecności i spóźnienia ma 

usprawiedliwione w terminie wyznaczonym przez wychowawcę; 

b) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej- chętnie bierze udział w pracach na 

rzecz klasy, szkoły i środowiska, dokładnie spełnia powierzone mu funkcje i wywiązuje 

się z przydzielonych mu zadań, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, ma szacunek dla 

mienia publicznego i własności prywatnej, pomaga kolegom w nauce. 

c) dba o honor i tradycje szkoły- przestrzega Statutu Szkoły, uczestniczy lub pomaga w 

uroczystościach szkolnych, godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, z  szacunkiem 

odnosi się do symboli narodowych. 

d) dba o piękno mowy ojczystej-  posługuje się na co dzień kulturalnym językiem, dba o 

ton i formę swoich wypowiedzi, nie wyraża się wulgarnie. 

e) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób- dba o swój wygląd, jest 

zawsze czysto, stosownie i schludnie ubrany, reaguje na dostrzeżone negatywne 

zachowania innych, szanuje godność osobistą własną i innych osób, nie ulega nałogom 

(palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków szkodliwych 

dla zdrowia); 

f) godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią- na tle klasy wyróżnia się wysoką 

kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, uczniów, a także w swoim 

otoczeniu i prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez 

szkołę; 
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g) okazuje szacunek innym osobom- szanuje godność osobistą własną i innych osób, jest 

miły, uczynny w stosunku do kolegów, nauczycieli, rodziców i osób postronnych. 

 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w treści oceny. 

Spełnia następujące kryteria: 

a) dobrze wywiązywanie się z obowiązku ucznia- sumiennie wypełnia swoje obowiązki 

szkolne, terminowo i solidnie wykonuje powierzone mu lub podjęte przez niego 

zadania, może mieć do 5 spóźnień nieusprawiedliwionych i do 5 godzin 

nieobecności nieusprawiedliwionych; 

b) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej- bierze udział w pracach na rzecz 

klasy, szkoły i środowiska, dba o mienie szkoły; 

c) dba o honor i tradycje szkoły- przestrzega Statutu Szkoły, właściwie zachowuje się 

na uroczystościach szkolnych, nie niszczy mienia szkoły; 

d) dba o piękno mowy ojczystej- stara się dbać o poprawność mowy ojczystej,  kultura 

języka nie budzi zastrzeżeń, unika wulgaryzmów; 

e) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób- pozytywnie reaguje na 

uwagi pracowników szkoły, nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek, reaguje na 

negatywne zachowania, nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów, jego 

wygląd i higiena nie budzą zastrzeżeń; 

f) godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią- może zdarzyć się, że uczeń 

zachował się niewłaściwie, nie zapanował nad emocjami, użył mało kulturalnego 

słownictwa, ale pracuje nad sobą; 

g) okazuje szacunek innym osobom- szanuje godność osobistą własną i innych osób. 

 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który przeważnie spełnia wymagania zawarte w 

treści oceny bez większych zarzutów, a występujące uchybienia nie są rażące i 

zastosowane środki zaradcze przynoszą oczekiwane efekty.  

Spełnia następujące kryteria: 

a) nie zawsze wywiązuje się z obowiązku ucznia- pracuje poniżej swoich możliwości, 

rzadko angażuje się w pracę na rzecz klasy i szkoły,  nie zawsze wywiązuje się z 

powierzonych mu prac i zadań, rzadko podejmuje dodatkowe zobowiązania, zdarza się 

mu przeszkadzać w prowadzeniu zajęć lekcyjnych może mieć do 10 spóźnień 

nieusprawiedliwionych oraz do 20 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej; 

b) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej- czasami bierze udział w pracach na 

rzecz klasy, szkoły i środowiska, nie zawsze reaguje na uwagi, upomnienia nauczyciela, 

czasami zachowuje się niewłaściwie –bójki, wulgaryzmy, jednak podejmuje działania 

dotyczące poprawy swojego zachowania. 

c) nie zawsze dba o honor i tradycje szkoły - nie zawsze przestrzega  Statutu Szkoły, nie 

zawsze właściwie zachowuje się na uroczystościach szkolnych,  

d) jego kultura osobista budzi zastrzeżenia - zdarzają się przejawy agresji słownej w 

kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi, nie zawsze wykonuje polecenia 

nauczycieli i innych pracowników szkoły, niedostatecznie dba o higienę osobistą, 

czasami niestosownie się ubiera; 

e) swoim postępowaniem powoduje zagrożenie bezpieczeństwa swojego lub innych osób - 

nie zawsze szanuje mienie prywatne i publiczne, ale reaguje na zwróconą uwagę; 
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f) nie zawsze właściwie zachowuje się w szkole i poza nią - swoim zachowaniem nie łamie 

rażąco zasad bezpieczeństwa, stara się nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia i 

bezpieczeństwa innych, wymaga zwracania uwagi na to, że nie przestrzega zarządzeń, 

regulaminów, przez co może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub 

innych osób; 

g) nie zawsze okazuje szacunek innym osobom- nie zawsze cechuje go kultura osobista, 

kultura zachowania i słowa wobec osób dorosłych i kolegów. 

 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który uchybia wymaganiom zawartym w 

treści oceny, a zastosowane przez szkołę i dom rodzinny środki wychowawcze nie 

odnoszą skutku.  

Spełnia następujące kryteria: 

a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia- nie przygotowuje się do lekcji, nie podejmuje 

starań w celu poprawy wyników w nauce, stwarza problemy dyscyplinarne - porządkowe 

na lekcjach, przerwach, podczas grupowych wyjść kina, muzeum, czy uroczystościach 

szkolnych i środowiskowych, niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu 

prace i zadania, nie pracuje na rzecz klasy i szkoły, ma nieusprawiedliwione godziny 

lekcyjne (powyżej 20 godzin), spóźnia się na zajęcia (powyżej 10 spóźnień); 

b) nie postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej- nie wykazuje się uczciwością, nie 

można mieć do niego zaufania, nie dotrzymuje słowa, kłamie, działa na szkodę 

społeczności lokalnej, przyłącza się do osób i grup łamiących zasady współżycia 

społecznego.  

c)  często nie dba o honor i tradycje szkoły – często nie przestrzega Statutu Szkoły, 

lekceważąco odnosi się do szkoły i jej społeczności, ceremoniału i tradycji; 

d) jego kultura osobista budzi zastrzeżenia - zdarza się, że prowokuje kłótnie, konflikty, 

używa wulgaryzmów,  kłamie, wypowiada się w pretensjonalnym, niegrzecznym tonem, 

trzeba mu przypomnieć o potrzebie dbałości o higienę osobistą i odpowiedni strój; 

e) swoim postępowaniem powoduje zagrożenie bezpieczeństwa swojego lub innych osób - 

nie szanuje własności prywatnej i publicznej, często uczeń stwarza sytuacje zagrażające 

życiu i zdrowiu własnemu oraz innych, uczestniczy w aktach agresji lub przemocy, pali 

papierosy, pije alkohol, ulega innym nałogom; 

f) często niewłaściwie zachowuje się w szkole i poza nią - zdarza się, że jest bierny wobec 

negatywnych postaw, jest nieodpowiedzialny za swoje czyny, lekceważy uwagi 

nauczycieli i pracowników szkoły, swoim zachowaniem zakłóca przebieg lekcji lub 

imprez szkolnych. 

g) nie okazuje szacunku innym osobom- nie okazuje należytego szacunku dla godności 

człowieka, wyśmiewa się i szydzi z kolegów, lekceważy pracowników szkoły, używa 

wulgaryzmów. 

 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia wymaganiom zawartym w 

treści oceny lub dopuścił się czynu karalnego (rozbój, kradzież, wymuszenie, 

zniszczenie mienia społecznego, rozprowadzanie środków odurzających itp.). 

 Spełnia następujące kryteria: 

a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia- nie przygotowuje się do lekcji, nie prowadzi 

zeszytów przedmiotowych, nie podejmuje starań w celu poprawy wyników w nauce, 

stwarza problemy dyscyplinarne - porządkowe na lekcjach, przerwach, podczas 
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grupowych wyjść, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań, odmawia 

podejmowania działań na rzecz innych, notorycznie się spóźnia i ma 

nieusprawiedliwione godziny lekcyjne (powyżej 20 spóźnień i powyżej 40 

nieusprawiedliwionych godzin), wagaruje; 

b) nie postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej- często działa na szkodę 

społeczności szkolnej, mimo upomnień ostentacyjnie lekceważy polecenia i ustalone 

zasady z premedytacją niszczy mienie szkoły; 

c) nie dba o honor i tradycje szkoły – bardzo często nie przestrzega Statutu Szkoły, 

poprzez swe działanie plami honor i dobre imię szkoły; 

d) jego kultura osobista budzi zastrzeżenia - zdarza się, że prowokuje kłótnie, konflikty, 

stosuje arogancki ton wypowiedzi, często świadomie używa wulgarnego słownictwa, 

trzeba mu przypomnieć o potrzebie dbałości o higienę osobistą i odpowiedni strój, 

wchodzi w konflikt z prawem; 

e) swoim postępowaniem powoduje zagrożenie bezpieczeństwa swojego lub innych osób - 

nie zmienia swojej postawy mimo uwag, prowokuje kłótnie,  konflikty i bójki,  znęca 

się fizycznie i psychicznie nad słabszymi i zwierzętami, ma negatywny wpływ na 

innych, ulega nałogom (papierosy, alkohol, narkotyki);  

f) często niewłaściwie zachowuje się w szkole i poza nią -  stosuje szantaż, zastraszenie, 

wyłudzenia, nie szanuje pracy i własności prywatnej i publicznej, nie przestrzega norm 

społecznych; 

g) nie okazuje szacunku innym osobom- ma lekceważący stosunek do kolegów, 

nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób, ubliża pracownikom szkoły, używa 

wulgaryzmów, jest agresywny, znęca się psychicznie nad innymi osobami w szkole i 

poza nią, prowadzone jest przeciw niemu postępowanie sądowe dotyczące wejścia w 

kolizję z prawem. 

 

§ 71 

1. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym dokonywana jest z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym. 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony 

nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po 

zasięgnięciu opinii tego nauczyciela. 

3. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi. 

4. Przy ocenianiu ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  

nawet niewielkie postępy ucznia powinny być wzmacniane pozytywnie, natomiast brak 

postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu. 

 

 § 72 

1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 



 

str. 35 
 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i 

oddziałach ogólnodostępnych.  

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej 

opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa 

w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

 

 

 

 

 § 73 

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

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej z 

powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

5. Tryb i formę przeprowadzania egzaminu poprawkowego i kwalifikacyjnego, skład komisji 

powołanej do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego lub kwalifikacyjnego, z 

uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tych 

egzaminów oraz odpowiedniego udokumentowania ich przebiegu określa minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach 

publicznych. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 
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1) w przypadku rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną, ocenę klasyfikacyjną 

z danych zajęć edukacyjnych; 

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

klasyfikacyjną zachowania. 

7. Tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, oraz 

ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, skład komisji, z uwzględnieniem 

konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego sprawdzianu lub 

prawidłowości ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz odpowiedniego 

udokumentowania pracy komisji określa minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych. 

 

 

ROZDZIAŁ XI 

NAGRODY I KARY 

 

 § 74 

System nagród i kar stosowanych w szkole ma znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój 

osoby; także ma mieć wymiar wspierający innych uczniów. 

 

 

 § 75 

1. Uczeń może być nagrodzony za: 

1) wyróżniającą postawę moralną i społeczną; 

2) rzetelną naukę i pracę społeczną; 

3) wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie; 

4) istotne postępy w nauce osiągnięte w krótkim okresie czasu; 

5) dzielność i odwagę; 

6) 100% frekwencję. 

2. Rodzaje nagród: 

1) pochwała wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwała dyrektora wobec szkoły; 

3) list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców; 

4) nagrody książkowe z okazji wyróżniającej pracy w samorządzie uczniowskim  

i zakończenia roku szkolnego; 

5) nagrody rzeczowe  

6) dofinansowanie do wycieczki lub wyjazdu szkolnego  

7) korzystanie z przywilejów uczniowskich (np. „niepytka”) 

3. Nagrodę, o której mowa w ust. 2 pkt 1) przyznaje wychowawca klasowy. Pozostałe nagrody 

przyznaje dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

4. Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody dyrektora za: 

1) osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy; 

2) nowatorstwo w dziedzinie nauki; 
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3) udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim z zajęciem I, II, III, 

miejsca; 

4) wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne. 

 

 § 76 

1. Karze podlega naganne postępowanie ucznia w szkole i na zajęciach organizowanych przez 

szkołę. 

2. Kary uczniowie otrzymują za:  

1) naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej;  

2) notoryczne, systematyczne łamanie zasad życia szkolnego oraz wewnętrznych 

regulaminów;  

3) naruszanie nietykalności cielesnej;  

4) brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do nauczycieli, kolegów, pracowników 

obsługi oraz osób poza szkołą; 

5) rozpowszechnianie patologii społecznej (papierosy, alkohol, narkotyki, pornografia, 

wagary itp.); 

6) udowodnioną kradzież.  

 

3. Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji, ustaleniem 

winnych i poszkodowanych oraz każdorazowo przeprowadzeniem rozmowy pouczająco-

dyscyplinującej. Szczegółowe przyznawanie kar reguluje „Procedura przyznawania kar i 

nagród w Szkole Podstawowej w Brzechowie”. 

4. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów. 

5. System kar obejmuje: 

1) Utratę przywilejów: 

a) uczeń nie bierze udziału w najbliższym wyjeździe lub imprezie szkolnej,  

b) uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu komórkowego oraz wszelkiego innego 

sprzętu elektronicznego do szkoły przez miesiąc,  

c) uczeń pozbawiony jest możliwości zgłoszenia nieprzygotowania na lekcjach przez 

miesiąc,  

d) uczeń nie może reprezentować szkoły w zawodach sportowych oraz konkursach  

e)  uczeń nie może korzystać z przywilejów, np. „szczęśliwy numerek”,  

f)  uczeń musi wykonać pracę na rzecz społeczności szkolnej lub klasowej (np. 

wykonanie gazetki lub ozdób na dyskotekę szkolną)  

g)  brak możliwości dofinansowania do wycieczek szkolnych i pomocy materialnej dla 

ucznia  

2) upomnienie wychowawcy lub nauczyciela; 

3) upomnienie dyrektora szkoły w obecności rodziców; 

4) obniżenie oceny z zachowania; 

5) nagana dyrektora; 

6) złożenie wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, w 

szczególnych przypadkach, jeżeli wszystkie podjęte wcześniej środki wychowawcze nie 

odnosiły pozytywnych rezultatów. 
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6. Szczególne przypadki, o których mowa w ust. 5 pkt. 5) obejmują: 

1) propagowanie życia sprzecznego z założeniami  wychowawczymi szkoły; 

2) lekceważący stosunek do nauczycieli i wychowawców; 

3) świadome i ciągłe nieposzanowanie własnego zdrowia (nikotynizm, alkoholizm, 

narkomania); 

4) notoryczne stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec kolegów i dorosłych; 

5) niszczenie mienia, kradzież, popełnienie innego czynu karalnego; 

6) ciągłe wagarowanie i niewypełnienie obowiązków szkolnych. 

7. Dyrektor występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły po 

uprzedniej rozmowie z rodzicami ucznia. 

8. O wszystkich rodzajach wymierzonych kar wymierzający je zobowiązany jest poinformować 

rodziców ucznia w formie pisemnej lub ustnej.  

9. Uczeń ma prawo odwołać się w formie pisemnej od wymierzonej kary - w ciągu 7 dni od jej 

nałożenia - do dyrektora, który po zbadaniu zasadności odwołania, może uchylić wymierzoną 

karę bądź utrzymać ją w mocy. 

10. Odwołanie podlega rozpatrzeniu w terminie do 14 dni od dnia wniesienia.  

11. Dyrektor może odstąpić od wymierzenia kary, za wyjątkiem kary wymienionej w ust. 5 pkt 5), 

jeżeli uczeń uzyska poręczenie co najmniej dwóch z niżej wymienionych organów szkoły: 

1) wychowawcy klasowego, 

2) Rady rodziców. 

12. Uczniowie szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz majątku 

osobistego innych uczniów i pracowników szkoły. Za szkody celowe lub wynikające z 

nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice. 

 

 

ROZDZIAŁ XII 

ORGANIZACJA I ŚWIADCZENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 

 

 § 77 

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 

uczniom, rodzicom i nauczycielom zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach. 

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są 

nieodpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji 

dobrowolny. 

 

 

 § 78 

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie 

i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalenie dla ucznia 

form udzielania tej pomocy i okres jej udzielania, a także wymiar godzin, w którym 

poszczególne formy będą realizowane następuje z uwzględnieniem rozporządzenia ministra 
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właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

 

ROZDZIAŁ XIII 

BUDŻET SZKOŁY 

 

 § 79 

1. Budżet szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów 

i przekazywanej przez Gminę Daleszyce. 

2. W zakresie gospodarki finansowej dyrektor szkoły podlega ustaleniom i nadzorowi 

organu prowadzącego oraz kontroli w zakresie dotacji ze strony organu dotującego. 

3. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

ROZDZIAŁ XIV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 § 80 

1.  Organ, zakładający szkołę nadaje pierwszy statut.  

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a 

także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub 

uchwala statut. 

4. Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu. 

5.  Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego 

upublicznienie społeczności szkolnej. 

6. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w sekretariacie szkoły oraz na 

stronie szkoły. 

7. Statut obowiązuje od dnia uchwalenia. 

 § 81 

Szkoła używa następujących pieczęci i stempli: 

 

1) duża pieczęć okrągła z godłem i nazwą Szkoły, 

2) mała pieczęć okrągła z godłem i nazwą Szkoły, 

3) pieczęć podłużna z nazwą i adresem Szkoły oraz numerem NIP i numerem REGON. 

 

 

Brzechów, 30.08.2022 r. 

 


