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Statut opracowano na podstawie: 
♦ Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. 

zm.); 
♦ Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60); 
♦ Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z 

późn. zm.); 
♦ Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,); 
♦ Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z 

późn. zm.); 
♦ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);  
♦ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

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

♦ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 
organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r poz. 1603); 

♦ Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad 
techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283); 

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

♦ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 
słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1534); 

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

♦ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
(Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.); 

♦ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2015 r. poz. 532); 

♦ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1591); 

♦ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 
oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356); 
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♦ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne 
szkoły i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506 z póź. zm.); 

♦ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646); 

♦ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635); 

♦ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie 
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 
indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014, poz. 1157); 

♦ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 
indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616); 

♦ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 
warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki lub tok nauki oraz 
organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596); 

♦ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie 
warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań 
umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej 
uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności 
posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1627); 

♦ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie 
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 
indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Dz. U z 2014 r. poz. 1157 ze zm.); 

♦ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. roku w sprawie 
warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 
2017 r. 1578); 

♦ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie 
warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1113 z późn. zm.); 

♦ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 sierpnia 2017 r. roku w sprawie 
szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły 
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego 
typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546); 

♦ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie 
kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami 
polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych 
państw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1453 z późn. zm.); 
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♦ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i 
egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2223); 

♦ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1512). 

 
Dział1 

Postanowieniaogólne 
 

Rozdział1 
Postanowieniaogólne 

§1. 
 
Ilekroć w statucie użyto słowa: 
1) Ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 
2) Ustawa o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 
roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.); 
3) szkoła, jednostka – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w 
Chwarstnicy; 
4) gimnazjum – należy przez to rozumieć klasy dotychczasowego Gimnazjum w 
Chwarstnicy, które z dniem 31sierpnia 2019 roku przestaną funkcjonować w strukturze 
Szkoły; 
5) dyrektor szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Chwarstnicy; 
6) organy szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną, Radę 
Rodziców i Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy; 
7) rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 
8) uczniowie – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Chwarstnicy oraz uczniów dotychczasowego Gimnazjum w Chwarstnicy; 
9) organ prowadzący szkołę – należy przez to rozumieć ministra, jednostkę samorządu 
terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne; 
10) organ sprawujący nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć kierownika 
kuratorium oświaty jako jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład zespolonej 
administracji rządowej w województwie. 

 
Rozdział2 

Ogólneinformacjeoszkole 
§2. 

 
1.WskładSzkoły wchodzą: 
1) SzkołaPodstawowaim.JanaPawłaIIwChwarstnicy,zwanadalej„SzkołąPodstawową”; 
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2)Uchylony1
 

2.SiedzibaSzkoły znajdujesięwbudynkunr19przyul.GryfińskiejwChwarstnicy,74-100Gryfino. 
 

§3. 
 

1.NazwaSzkoły brzmi:„Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy”. 
 

§4. 
 

OrganemprowadzącymSzkołę jestGminaGryfino,aorganem sprawującym nadzór 
pedagogicznyZachodniopomorskiKuratorOświaty. 
 

§5. 
 

1.Naukawszkolejestobowiązkowaibezpłatna. 
2.SzkołaPodstawowarealizujenauczaniewośmioletnim cyklu kształcenia i zapewnia 
wszystkimuczniomjednolitewykształceniestanowiące podbudowę do dalszej edukacji wszkole 
ponadpodstawowej. 
3.Uchylony2 

§6. 
 

1. Szkołaużywapieczęciistemplizgodniezodrębnymiprzepisami. 
2. Wszkoleużywanesątakżepieczątkiorganówszkoły:Dyrektora,Wicedyrektora,RadyRodzicó
w,Biblioteki,Referenta. 
 

§7. 
 

Szkołaprowadziiprzechowujedokumentacjęnazasadach określonych w odrębnych przepisach. 
 

§8. 
 

Zasadywydawaniaorazwzoryświadectwi innych druków szkolnych, sposób 
dokonywaniaichsprostowańiwydawaniaduplikatów oraz zasady odpłatności za te 
czynnościokreślająodrębneprzepisy. 
 
 
 
 

Rozdział3 
Celeizadaniaszkoły 

§9. 
                                                 
1 Uchwała Nr 5/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2019r. 
2 Uchwała Nr 5/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2019r. 
 



 

 
 

6 

 
1.Szkoła realizujeceleizadaniawynikającezustawy– Prawo 
oświatoweorazzprzepisówwykonawczych wydanych na jej podstawie, awszczególności: 
1)dążądowszechstronnegorozwojuucznianakażdympoziomieedukacyjnympoprzezharmonijnąr
ealizacjęzadańwzakresienauczania,kształceniaumiejętnościiwychowania; 
2)umożliwiajązdobyciewiedzyiumiejętnościniezbędnychdouzyskaniaświadectwaukończeniasz
kołypodstawowejorazkontynuowaniakształcenianakolejnychetapachedukacyjnych; 
3)umożliwiająabsolwentomdokonanieświadomegowyborudalszegokierunkukształcenia;3 
4)kształtująśrodowiskowychowawczesprzyjającerealizowaniucelówizasadokreślonychwustaw
ie,stosowniedowarunkówSzkoły iwiekuuczniapoprzez: 
a)zapewnienieodpowiedniejbazydlauczniów, 
b)systematycznediagnozowanieimonitorowaniezachowańuczniów, 
c)realizowanieprogramówwychowawczychszkołypodstawowejorazprogramuwychowawczo-
profilaktycznego uchwalonego przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,4 
d)rozwijaniezainteresowańnazajęciachpozalekcyjnych; 
5)sprawująopiekęnaduczniamiodpowiedniodoichpotrzebpoprzez: 
a)opiekępsychologiczno–pedagogiczną, 
b)prowadzeniezajęćwyrównawczychnapodstawiediagnozydokonanejprzezporadniępsychologi
czno-pedagogicznąorazszkolnyzespółpomocypsychologiczno-
pedagogicznej,wramachśrodkówfinansowychzagwarantowanychprzezorganprowadzącylubpo
siadanychprzezSzkołę, 
c)umożliwieniespożywaniaposiłków, 
d)umożliwieniakorzystaniaześwietlicy; 
6)rozwijająpoczuciewięziuczniówzwłasnarodzina,środowiskiemlokalnym,ojczyznaikulturaeur
opejską; 
7) kształtuje postawy prospołeczne, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z 
zakresu wolontariatu, sprzyjające aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;  
8) kształtuje postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjające aktywnemu uczestnictwu 
w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych 
rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych. 
 

§10. 
 

Rodziceinauczyciele,nazasadachokreślonychwStatucie, współdziałają ze sobą w 
sprawachwychowaniaikształceniadzieci. 
 

§11. 
 
1. WzakresiedziałalnościdydaktycznejSzkoła wszczególności: 

                                                 
3 Uchwała Nr 5/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2019r. 
 
4 Uchwała Nr 5/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2019r. 
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1) Umożliwiazdobyciewiedzyiumiejętnościniezbędnych do uzyskania świadectwa 
ukończeniaszkoły; 
2) Działawkierunkurozwijaniazainteresowańuczniów poprzez organizowanie kół 
zainteresowań,imprezsportowych,olimpiadikonkursów; 
3) Zapewniawszechstronnąpomocuczniommającymtrudnościzopanowaniemtreściprogramuna
uczania; 
4) Umożliwia organizację zajęć edukacyjnych z udziałem wolontariuszy. 
2. Szkoła zapewniabezpłatnenauczaniewzakresieramowychplanównauczania. 
3. Szkoła zatrudnianauczycieliposiadającychkwalifikacje wymagane w odrębnych 
przepisach. 
 

§12. 
 
1. Szkoła wspomagawychowawcząrolęrodziny. 
2. WzakresiedziałalnościwychowawczejSzkoły wszczególności: 
1) kształtujeśrodowiskowychowawczesprzyjającerealizacjicelówizasadokreślonychwustawiei
przepisachwykonawczychdoniej,awszczególnościwStatucie,stosowniedowarunkówSzkoły 
iwiekuuczniów; 
2) upowszechniazasadytolerancji,wolnościsumieniaipoczuciasprawiedliwości; 
3) kształtujepostawypatriotyczne(takżewwymiarzelokalnym); 
4) sprzyjazachowaniomproekologicznym; 
5) umożliwiauczniompodtrzymanietożsamościnarodowej,etnicznej,językowejireligijnej; 
6) szanujeindywidualnośćuczniówiichprawodo własnej oceny rzeczywistości, 
upowszechniazasadypromocjiiochronyzdrowia; 
7) budziszacunekdopracypoprzezdobrzezorganizowanąpracęnarzeczszkołyiśrodowiska; 
8) wdrażadodyscyplinyipunktualności. 
3. Szkoła organizujezajęciadodatkowedlauczniów z uwzględnieniem ich potrzeb 
rozwojowych. 
4. Szkoła wypracowujeirealizujeprogrambędącyalternatywą dla zagrożeń społecznych 
młodegoczłowieka. 
 

§13. 
 

1. WzakresiesposobuwykonywaniazadańopiekuńczychSzkoła zobowiązanajest: 
1) sprawowaćprzezwyznaczonegonauczycielaopiekęnaduczniamiprzebywającymiwszkolepod
czaszajęćobowiązkowych,nadobowiązkowychipozalekcyjnych; 
2) zapewnić,abynauczycieleznaliiprzestrzegaliprzepisyobezpieczeństwieihigieniepracywszkol
e; 
3) zapewnić,abynauczycieleznaliprzepisywsprawieorganizacjiwycieczekszkolnychizabezpiec
zaliwarunkibezpieczeństważyciaizdrowiauczestników; 
4) doprowadzićdosumiennegopełnieniadyżurówprzeznauczycieliwedługzasad 
organizacyjno–porządkowychpełnieniadyżurównauczycielskichwszkole; 
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5) zapewnićabywpracowniachszkolnych,wszczególności przyrody, zastępczej Sali 
gimnastycznejzostaływywieszonewwidocznym,łatwodostępnymmiejscuregulaminyporządko
weokreślającezasadybezpieczeństwaihigienypracy; 
6) zapewnićzestronynauczycielipodejmowaniedziałańprofilaktycznych,odpowiedniodozaistni
ałychpotrzeb. 
2. ZadanianauczycieliiinnychpracownikówSzkoły 
związanezzapewnieniembezpieczeństwauczniomwczasiezajęćorganizowanychprzezSzkołę. 
1) Nauczycielzobowiązanyjestnatychmiastreagowaćnawszelkiedostrzeżonesytuacjelubzacho
waniauczniówstanowiącezagrożeniebezpieczeństwauczniów; 
2) Nauczycielpowinienzwrócićuwagęnaosobypostronneprzebywającenaterenieszkoły,wraziep
otrzebyzwrócićsięopodaniecelupobytunaterenieszkoły,zawiadomićpracownikaobsługiSzkoły 
ofakcieprzebywaniaosóbpostronnych; 
3) Upoważnionyprzezdyrektorapracownikobsługiszkołypowinienzwrócićsiędoosóbpostronny
chwchodzącychnaterenszkołyopodaniecelupobytu,wraziepotrzebyzawiadomićotymfakciedyre
ktoraszkołylubskierowaćtęosobędodyrektora; 
4) NauczyciellubinnypracownikSzkoły 
powinienniezwłoczniezawiadomićdyrektoraZespołuowszelkichdostrzeżonychzdarzeniach,nos
zącychznamionaprzestępstwalubstanowiącychzagrożeniedlazdrowialubżyciauczniów. 
 

§14. 
Organizacjawspółdziałaniazporadniąpsychologiczno–

pedagogicznąorazinnymiinstytucjami świadczącymi poradnictwo 
ispecjalistycznąpomocdzieciomirodzicom 

 
1. Szkoła sprawujeopiekęnaduczniamiodpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych 
możliwości.Korzystaniezpomocypsychologiczno-
pedagogicznejjestdobrowolneinieodpłatne.Organizacjapomocypsychologiczno-
pedagogicznejjestzadaniemdyrektora. 
2. Wzakresiesprawowaniaindywidualnejopiekinadniektórymiuczniami,którymzprzyczynrozw
ojowych,rodzinnychlublosowych,potrzebnajestpomociwsparcieSzkoły: 
1) otaczaszczególnąopiekąuczniówzzaburzeniamirozwojowymi,wtymtakżeuczniówniepełnos
prawnychpoprzez: 
a) kierowanietychuczniówmożliwiejaknajwcześniejdoPoradniPsychologiczno–
Pedagogicznejizastosowaniewstosunkudotychuczniówmożliwienajodpowiedniejszychmetodn
auczania, 
b) koordynowaniewspółpracyzlekarzemspecjalistą, 
c) organizowanienauczaniaindywidualnegowdomudziecka, 
d) kierowaniedziecizpogłębionymizaburzeniamidoodpowiednichszkółizakładówspecjalistycz
nych; 
1a)Pomocpsychologiczno-
pedagogicznaudzielanauczniowiwszkolepoleganarozpoznawaniuizaspokajaniuindywidualnyc
hpotrzebrozwojowychiedukacyjnychuczniaorazrozpoznawaniuindywidualnychmożliwościpsy
chofizycznychucznia,wynikającychwszczególności: 
a)zniepełnosprawności, 
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b)zniedostosowaniaspołecznego, 
c)zzagrożenianiedostosowaniemspołecznym, 
d)zeszczególnychuzdolnień, 
e)zespecyficznychtrudnościwuczeniusię, 
f)zdeficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, 
g)zchorobyprzewlekłej, 
h)zsytuacjikryzysowychlubtraumatycznych, 
i)zniepowodzeńedukacyjnych, 
j)zzaniedbańśrodowiskowychzwiązanychzsytuacjąbytowąuczniaijegorodziny,sposobemspędz
aniaczasuwolnegoikontaktamiśrodowiskowymi, 
k)ztrudnościadaptacyjnychzwiązanychzróżnicamikulturowymilubzezmianąśrodowiskaedukac
yjnego,wtymzwiązanychzwcześniejszymkształceniemzagranicą, 
l)  z zaburzeń zachowania i emocji; 
2) podejmujedziałaniamającenaceluwyrównywanieszansedukacyjnych,wszczególnościpoprze
zorganizacjęzajęć: 
a) dydaktyczno–wyrównawczych, 
b) oddziałówklasterapeutycznych, 
c) korekcyjne–kompensacyjnych, 
d) zajęćlogopedycznych, 
e) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się,  
f)zajęćrozwijającychuzdolnienia, 
g) poraddlauczniów, 
h)zajęćzwiązanychzwyboremkierunkukształceniaorazplanowaniemkształceniaikarieryzawodo
wej, 
i) porad,konsultacjiiwarsztatówdlarodzicówinauczycieli, 
j) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 
k) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 
3. Zajęciadydaktyczno-
wyrównawczeorganizowanesądlauczniówmającychtrudnościwnaucewszczególnościwspełnian
iuwymagańedukacyjnychwynikającychzpodstawyprogramowejkształceniaogólnegodladanego
typuedukacyjnego.Liczbauczestnikówzajęćniemożeprzekroczyć8osób. 
4. Oddziałuklasterapeutycznychorganizowanesądlauczniówwykazującychjednorodnelubsprzę
żonezaburzenia,wymagającychdostosowaniaorganizacjiiprocesunauczaniadoichspecyficznych
potrzebedukacyjnychorazdługotrwałejpomocyspecjalistycznej.Nauczaniejesttuprowadzonewe
długrealizowanychwszkoleprogramównauczania,zuwzględnieniemkoniecznościdostosowania
metodiformrealizacjidoindywidualnychpotrzebrozwojowychiedukacyjnychorazmożliwościps
ychofizycznychuczniów. 
5. Oddziałyklasterapeutycznychorganizowanesązpoczątkiemrokuszkolnegowprzypadkuzaistn
ieniawszkoletakiejpotrzeby. 
6. Liczbauczniówwoddzialeklasyniemożeprzekroczyć15osób. 
7. Objęcieucznianaukąwoddzialeklasyterapeutycznejwymagaopiniiporadnipsychologiczno-
pedagogicznej. 
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8. Zajęciakorekcyjno-
kompensacyjnetworzonesądlauczniówzzaburzeniamiiodchyleniamirozwojowymilubspecyficz
nymitrudnościamiwuczeniusię.Liczbauczestnikówtychzajęćwynosido5. 
9. Zajęcialogopedycznesądlauczniówzdeficytami 
kompetencji,którepowodujązaburzeniakomunikacjijęzykowejorazutrudniająnaukę.Liczbaucze
stnikówtychzajęćwynosido4. 
10. Innezajęciaocharakterzeterapeutycznymorganizowanesądlauczniówzdysfunkcjamiizaburz
eniamiutrudniającymifunkcjonowaniespołeczne.Liczbauczestnikówtychzajęćwynosido10. 
10a. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – organizuje się dla uczniów 
przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie 
może przekraczać 10. 
11. Zajęciarozwijającychuzdolnieniasądlauczniówszczególnieuzdolnionych.Prowadzisięjeprz
ywykorzystaniuaktywnychmetodpracyaliczbauczestnikówzajęćniemożeprzekroczyć8osób. 
12. Opotrzebieobjęciauczniapomocąpsychologiczno-
pedagogicznąinformujesięrodzicówuczniaalbopełnoletniegoucznia. 
13. Oustalonychdlauczniaformach,okresieudzielaniapomocypsychologiczno-
pedagogicznejorazwymiarzegodzin,wktórymposzczególneformypomocybędąrealizowane,dyr
ektorszkołyniezwłocznieinformujepisemnie,wsposóbprzyjętywszkolerodzicówuczniaalbopełn
oletniegoucznia. 
14.Formyiokresudzielaniauczniowipomocypsychologiczno-
pedagogicznejorazwymiargodzin,wktórymposzczególneformypomocybędąrealizowane,sąuwz
ględnianewindywidualnymprogramieedukacyjno-terapeutycznym. 
15. Naukauczniawoddzialeklasyterapeutycznejorazudziałuczniawzajęciachdydaktyczno-
wyrównawczychizajęciachspecjalistycznychtrwadoczasuusunięciaopóźnieńwuzyskaniuosiągn
ięćedukacyjnych,wynikającychzpodstawyprogramowejkształceniaogólnegodladanegoetapued
ukacyjnego,lubzłagodzeniaalbowyeliminowaniazaburzeństanowiącychpowódobjęciauczniana
ukąwoddzialeklasytegotypu. 
16. Godzinazajęćo których mowa w ust. 2 pkt 2 
trwa45minut.Dyrektordecyduje,wuzasadnionychprzypadkach,oprowadzeniuzajęćspecjalistycz
nychwczasiekrótszymniż45 
minut,przyzachowaniuustalonegodlauczniałącznegotygodniowegoczasutrwaniatychzajęć. 
17. Wymiargodzinposzczególnychformudzielaniauczniompomocypsychologiczno-
pedagogicznejdyrektorszkołyustala,biorącpoduwagęwszystkiegodziny,którewdanymrokuszko
lnymmogąbyćprzeznaczonenarealizacjętychform. 
18. Pomocpsychologiczno-
pedagogicznaudzielanarodzicomuczniówinauczycielompoleganawspieraniurodzicóworaznauc
zycieliwrozwiązywaniuproblemówwychowawczychidydaktycznychorazrozwijaniuichumiejęt
nościwychowawczychwceluzwiększaniaefektywnościpomocypsychologiczno-
pedagogicznej.Jestudzielanawformieporad,konsultacji,warsztatówiszkoleń. 
19. Pomocypsychologiczno-
pedagogicznejudzielająuczniomnauczycieleorazspecjaliściposiadającykwalifikacjeodpowiedn
iedorodzajuprowadzonychzajęć. 
20. Organizacjaiudzielaniepomocypsychologiczno-pedagogicznejodbywasięwewspółpracyz: 
1)rodzicamiuczniów; 
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2)poradniamipsychologiczno-pedagogicznymi,wtymspecjalistycznymi; 
3)placówkamidoskonalenianauczycieli; 
4)innymiszkołamiiplacówkami; 
5)organizacjamipozarządowymiorazinstytucjamidziałającyminarzeczrodzinyidzieci. 
21. Pomocpsychologiczno-pedagogicznaudzielanajestzinicjatywy: 
1)ucznia; 
2)rodzicówucznia; 
3)nauczyciela,wychowawcylubspecjalisty,prowadzącegozajęciazuczniem; 
4)poradnipsychologiczno-pedagogicznej,wtymspecjalistycznej; 
5)pielęgniarkiszkolnej; 
6)pomocynauczyciela; 
7)Poradni; 
8)pracownikasocjalnego; 
9)asystentarodziny; 
10)kuratorasądowego; 
11) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 
22. Zajęciazwiązanezwyboremkierunkukształceniaizawodu,zplanowaniemkształceniaikariery
zawodowejorganizujesięwceluwspomaganiaodpowiedniouczniówwpodejmowaniudecyzjiedu
kacyjnych,zawodowychprzywykorzystaniuaktywnychmetodpracy.Zajęciaprowadząnauczyciel
eispecjaliści. 
23. Wraziestwierdzenia,żeuczeńzewzględunapotrzebyrozwojowelubedukacyjneorazmożliwoś
cipsychofizycznewymagaobjęciapomocąpsychologiczno-
pedagogiczną,nauczyciellubspecjalistainformujeotymniezwłoczniewychowawcęoddziału. 
24. Wsparciemerytorycznedlanauczycieliispecjalistówudzielającychpomocypsychologiczno-
pedagogicznejwszkolezapewniająporadnieorazplacówkidoskonalenianauczycieli. 

 
§ 14a. 

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 
instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom 

 
1. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy 
współudziale poradni: 
1) na wniosek rodziców kieruje na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów: 
a) z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, 
b) przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia, 
2) wypełnia zalecenia zawarte w opiniach psychologicznych i pedagogicznych; 
3) indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysleksją; 
4) na podstawie orzeczeń poradni dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może 
zezwolić na indywidualny program lub tok nauki oraz na nauczanie indywidualne – w miarę 
posiadanych środków finansowych; 
5) nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów i pedagogów, 
uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych i reedukacyjnych organizowanych 
na terenie poradni. 
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2. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych 
korzystając z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej: 
1) zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci, 
2) zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin, 
3) sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych, 
4) informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze. 
3. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem Szkoła 
nawiązuje współpracę z: 
1) inspektorem ds. nieletnich; 
2) kuratorem sądowym; 
3) Policyjną Izbą Dziecka; 
4) Pogotowiem Opiekuńczym; 
5) Schroniskami Młodzieżowymi, Szkolnymi Ośrodkami Wychowawczymi, Zakładami 
Poprawczymi; 
6) innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji. 

 
§15. 

Formyopiekiipomocyuczniom,którymzprzyczynrodzinnychlublosowychpotrzebnajestpo
mocmaterialna 

 
1. Szkoła 
otaczaopiekąuczniówzrodzinoniskimdochodzielubwtrudnychprzypadkachlosowychzpoprzez: 
1) przydzielaniepomocymaterialnejześrodkówzaplanowanychnatencelwbudżeciepaństwaigmi
ny; 
2) zwalnianiezdeklarowanychopłatnadziałalnośćradyrodziców,ubezpieczeniowychiinnychwm
iaręmożliwościZespołu; 
3) bezpłatneżywieniefinansowaneprzezMiejsko–GminnyOśrodekPomocySpołecznej; 
4) innychformpomocyorganizowanychprzezorganySzkoły. 
2. Uczniowiprzysługujeprawodopomocymaterialnejześrodkówprzeznaczonychnatencelwbudż
eciepaństwalubbudżeciewłaściwejjednostkisamorząduterytorialnego. 
3. Pomocmaterialnaudzielanajestuczniomabyzmniejszyćróżnicewdostępiedoedukacji,umożli
wićpokonywaniebarierdostępudoedukacjiwynikającychztrudnejsytuacjimaterialnejuczniaoraz
abywspieraćedukacjęzdolnychuczniów. 
4. Pomocmaterialnamacharaktersocjalny(stypendiumszkolne,zasiłekszkolny)lubmotywacyjny
(stypendiumzawynikiwnaucelubzaosiągnięciasportowe,stypendiumministrawłaściwegodospra
woświatyiwychowania). 
5. Uczeńmożeotrzymywaćjednocześniepomocmaterialnąocharakterzesocjalnymjakimotywac
yjnym. 
6. Stypendiumszkolneotrzymujeuczeńznajdującysięwtrudnejsytuacjimaterialnej,wynikającejz
niskichdochodównaosobęwrodzinie,wszczególnościgdywrodzinietejwystępuje:bezrobocie,nie
pełnosprawność,ciężkalubdługotrwałachoroba,wielodzietność,brakumiejętnościwypełnianiafu
nkcjiopiekuńczowychowawczych,alkoholizm,narkomania,atakżegdyrodzinajestniepełna. 
7. Stypendiumszkolnemożebyćudzielaneuczniomwformie: 
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1)całkowitegolubczęściowegopokryciakosztówudziałuwzajęciachedukacyjnych,wtymwyrówn
awczych,wykraczającychpozazajęciarealizowanewszkolewramachplanunauczania,atakżeudzi
ałuwzajęciachedukacyjnychrealizowanychpozaszkołą; 
2)pomocyrzeczowejocharakterzeedukacyjnym-zakuppodręczników. 
8. Stypendiumszkolnemożebyćtakżeudzielonewformieświadczeniapieniężnegojeżeliorganprz
yznającystypendiumuzna,żeudzielaniestypendiumwformach,októrychmowawust.7niejestmożl
iwe. 
9. Stypendiumszkolnemożebyćudzielonewkilkuformachjednocześnie. 
10. Miesięcznawysokośćdochodunaosobęwrodzinieuczniauprawniającadoubieganiasięostype
ndiumszkolneniemożeprzekroczyćkwotyoktórejmowawart.8ust.1pkt2ustawyzdnia12marca20
04rokuopomocyspołecznej. 
11. Stypendiumszkolneprzyznawanejestnaokresniekrótszyniżmiesiąciniedłuższyniż10miesięc
y. 
12. Stypendiumszkolnenieprzysługujeuczniowi,któryotrzymujeinnestypendiumocharakterzes
ocjalnymześrodkówpublicznychzzastrzeżeniemart.90dust.13ustawyosystemieoświaty. 
13. Zasiłekszkolnymożebyćprzyznanyuczniowi,któryznajdujesięwprzejściowotrudnejsytuacji
materialnejzpowoduwystąpieniazdarzenialosowego. 
14. Zasiłek,októrymmowawust.13możebyćprzyznanywformieświadczeniapieniężnegonapokr
yciewydatkówzwiązanychzprocesemedukacyjnymlubwformiepomocyrzeczowejocharakterzee
dukacyjnym,razlubkilkarazydoroku. 
15. Wysokośćzasiłkuniemożeprzekroczyćkwoty,októrejmowawart.90e.Ust.3ustawyosystemie
oświaty. 
16. Ozasiłekuczeńmożeubiegaćsięwterminieniedłuższymniż2miesiąceodwystąpieniazdarzeni
alosowego,uzasadniającegoprzyznaniezasiłku. 
17. Radagminyuchwalaregulaminudzielaniapomocymaterialnejocharakterzesocjalnymdlaucz
niówzamieszkałychnatereniegminy,kierującsięcelamipomocymaterialnejocharakterzesocjalny
m,wktórymokreślasięwszczególności: 
1)Sposóbustalaniawysokościstypendiumszkolnego,wzależnościodsytuacjimaterialnejuczniówi
ichrodzinorazinnychokoliczności,októrychmowawust.5niniejszegoparagrafu; 
2)Formy,wjakichudzielasięstypendiumszkolnegowzależnościodpotrzebuczniówzamieszkałyc
hnatereniegminy; 
3)Trybisposóbudzielaniastypendiumszkolnego; 
4)Trybisposóbudzielaniazasiłkuszkolnegowzależnościodzdarzenialosowego. 
18. Radagminymożeupoważnićkierownikaośrodkapomocyspołecznejdoprowadzeniapostępo
waniawsprawieprzyznawaniaświadczeniapomocymaterialnejocharakterzesocjalnym. 
19. Stypendiumzawynikiwnaucemożebyćprzyznaneuczniowi,któryuzyskałwysokąśredniąoce
norazconajmniejdobrąocenęzzachowaniawokresiepoprzedzającymokres,wktórymprzyznajesię
tostypendium. 
20. Stypendiumzaosiągnięciasportowemożebyćprzyznaneuczniowi,któryuzyskałwysokiewyn
ikiwewspółzawodnictwiesportowymnaszczebluconajmniejmiędzyszkolnymorazzdobyłconajm
niejdobrąocenęzachowaniawokresiepoprzedzającymokres,wktórymprzyznajesiętostypendium. 
21. Oprzyznaniestypendiumzawynikiwnaucelubzaosiągnięciasportoweuczeńmożeubiegaćsię
niewcześniejniżpoukończeniupierwszegookresu(semestru). 
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22. Dyrektorpowołujekomisjęstypendialną,którapozasięgnięciuopiniiradypedagogicznejisam
orząduuczniowskiegoustalaśredniąocen,októrejmowawust.21. 
 

§16. 
Organizacjazajęćdodatkowychdlauczniów,zuwzględnieniemwszczególnościichpotrzebro

zwojowych 
 
1. ZasadysprawowaniaopiekinaduczniamiprzebywającymiwSzkole 
podczaszajęćobowiązkowych,nadobowiązkowychipozalekcyjnych: 
1) Zautrzymaniebudynkuiterenuszkołyodpowiadającemunormombezpieczeństwaihigienyodp
owiadadyrektoriwicedyrektor; 
2) Ouchybieniachwstanietechnicznymobiektuzagrażającychzdrowiuuczniów,nauczycielniezw
łocznieinformujedyrektoralubwicedyrektora; 
3) Opiekęnaduczniamipodczaszajęćlekcyjnychsprawujenauczycielprzedmiotuodpowiadającza
ichbezpieczeństwo: 
a) przedzajęciamisprawdzastantechnicznyobiektu,pomieszczeń,wktórychodbywaćsiębędązaję
cia, 
b) możeprzerwaćzajęcia,gdystantechnicznyobiektu,pomieszczeń,sprzętu,instalacjizagrażaucz
niom,wyprowadzającichzmiejscazagrożenia,powiadamiającotymniezwłoczniedyrektora, 
c) znastanliczbowyklasyiodpowiadazauczniaopuszczającego(wychodzącego)zzajęć, 
d) dbaoodpowiednieoświetleniepomieszczeńlekcyjnych,dostosowaniestolikówuczniowskich,k
rzesełiinnegosprzętudowzrostuuczniówirodzajupracy. 
2. Zasadysprawowaniaopiekinaduczniamipodczaszajęćpozaterenemobiektuwtrakcietrwaniaw
ycieczekorganizowanychprzezszkołę: 
1) Nauczycielkażdorazowoinformujedyrektoralubosobyupoważnioneowyjściuzgrupąpozatere
nplacówki,podającmiejsceicellubplanwycieczki; 
2) WczasiezawodówsportowychorganizowanychprzezSzkołę,uczniowieniemogąpozostaćbezn
adzoruosóbdotegoupoważnionych; 
3) Przywyjściuzuczniamipozaterenplacówkiwobrębietejsamejmiejscowościpowinienbyćzape
wnionyjedenopiekunna30uczniów; 
4) Przywyjeździezuczniamipozamiejscowość,którajestsiedzibąplacówki,powinienbyćzapewni
onyjedenopiekunna15uczniów; 
5) Nawycieczceturystycznejkwalifikowanejopiekęsprawowaćpowinnajednaosobanadgrupądo
10uczniów,jeżeliprzepisyszczegółoweniestanowiąinaczej; 
6) Wwycieczceturystyczno–
krajoznawczejniemogąbraćudziałuuczniowie,wstosunkudoktórychistniejąprzeciwwskazaniale
karskie; 
7) Opiekunwycieczkizobowiązanyjestsprawdzaćstanliczbowyuczniówprzedwyruszeniemzkaż
degomiejscapobytu,wczasiezwiedzania,przejazduorazpoprzybyciudopunktudocelowego; 
8) Zabraniasięprowadzeniawycieczekpodczasburzy,śnieżycyigołoledzi. 
3. Zasadyorganizacyjno–porządkowepełnieniadyżurównauczycielskich: 
1) Nauczycielepełniądyżury:nakorytarzach,naterenieobiektuszkolnego,nastołówce,wautobusa
chpodczasdowozuirozwozuuczniów; 
2) Dyżurynakorytarzachrozpoczynająsięna15minutprzedlekcjami; 
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3) Poskończonychlekcjachwklasach0–
IIIkażdywychowawcapomaganauczycielowidyżurnemu,sprawującopiekęnadswoimiwychowa
nkamidomomentuprzekazaniaichnauczycielowiświetlicylubopiekunowiwautobusie; 
4) WklasachIV–VIIIorazdotychczasowego 
Gimnazjumnauczycieledyżurnipełniąobowiązkidomomentuprzekazaniauczniównauczycielow
iświetlicylubopiekunowiwautobusie; 
5) Opiekęnaduczniamioczekującyminaautobuswpoczekalniachodpowiadająopiekunowiepocz
ekalni; 
6) Zabezpieczeństwouczniówpodczaswsiadaniadoautobusu,wysiadaniaizachowaniasięwczasi
ejazdyodpowiadanauczycielpełniącydyżur,nauczycielświetlicylubopiekunpoczekalni. 
 
 

§17. 
 

1. PlandyżurównauczycielskichustalaDyrektor,uwzględniająctygodniowyrozkładzajęćimożli
wościkadrowe. 
2. ProjektplanumożeprzygotowywaćwyznaczonyprzezDyrektoranauczyciel. 
 

§18. 
 
1. Każdyoddziałpowierzasięszczególnejopiecewychowawczejjednegoznauczycieli 
uczącychwtymoddziale. 
2. Wmiaręmożliwościorganizacyjnychszkoły,celemzapewnieniaciągłościpracy 
wychowawczejijejskuteczności,wychowawcaprowadzioddziałpowierzonyjegoopiecewychowa
wczejprzezokresnauczaniaobejmującyodpowiednio: 
1) KlasyI–IIISzkołyPodstawowej; 
2) KlasyIV–VIIISzkołyPodstawowej; 
3) Uchylony.5 
3. Dyrektormożedokonaćzmianynastanowiskuwychowawcy: 
1) zurzędu; 
2) napisemnywniosekdotychczasowegowychowawcy; 
3) napisemnywniosekconajmniej2/3rodzicówuczniówdanegooddziału. 
4. Wnioskioktórychmowawust.3niesądlaDyrektora wiążące. O sposobie ich 
załatwieniaDyrektorinformujewnioskodawcęw terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. 
 
 
 
 
 

Dział2 
Zarządzanieszkołą 
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Rozdział1 

§19. 
 

Zadaniaikompetencjeorganuprowadzącegoorazorganusprawującegonadzórpedagogiczny,wty
mwszczególnościzasadysprawowanianadzorupedagogicznegooraznadzorunaddziałalnościąSz
koły wsprawachadministracyjnychifinansowych,określająodrębneprzepisy. 

 
§20. 

 
1.Zachowujesięodrębnośćsamorządówuczniowskich. 
2.OrganamiSzkoły są: 
1) Dyrektor, 
2) RadaPedagogiczna, 
3) RadaRodziców, 
4) SamorządUczniowskiSzkołyPodstawowej, 
5) Uchylony.6 
3.WSzkole 
możedziałaćRadaSzkoły.PowstanieRadySzkołyorganizujeDyrektorzwłasnejinicjatywyalbona
wniosekRadyRodziców,atakżeSamorząduUczniowskiegoSzkołyPodstawowejiSamorząduUcz
niowskiegodotychczasowego Gimnazjum. 
4.Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz Rada Szkoły, jeżeli 
zostanie zorganizowana, uchwalają regulaminy swojej działalności zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.7 
 
 
 

§21. 
 

1. Działającewszkoleorganywzajemniesięinformująopodstawowych kierunkach 
planowanejiprowadzonejdziałalności. 
2. Celemstworzeniawarunkówdowspółdziałania,októrychmowawust.l.Dyrektor, nie 
rzadziejniżraznakwartał,organizujespotkaniazRadąRodzicówiSamorządamiUczniowskimi. 
 

§22. 
 

Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, 
jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa – wyznaczając termin na wyeliminowanie 
stwierdzonych uchybień.8 

                                                 
6Uchwała Nr 5/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2019r. 
7 Uchwała Nr 5/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2019r. 
8 Uchwała Nr 5/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2019r. 
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§23. 
 

SposóbpostępowaniawsprawiewstrzymaniauchwałyRadyPedagogicznejokreślaart. 71 ustawy 
– Prawo oświatowe. 
 
 

Rozdział2 
Dyrektor szkoły 

§24. 
 

1.Stanowiskodyrektorapowierzaiodwołujezniegoorganprowadzącyszkołę. 
2.Postępowaniewsprawach,októrychmowawust.l,określająodrębneprzepisy. 
 

§25. 
 

1. DozadańDyrektoranależyplanowanie,organizowanie,kierowanieinadzorowaniepracyszkołą. 
2. Dyrektorwszczególnościzabiegaostworzenieoptymalnychwarunkówdo realizacji 
zadańdydaktycznych,wychowawczychiopiekuńczychszkoły,orazkształtuje twórczą 
atmosferępracydbającoprawidłowestosunkimiędzyludzkie. 
 

§26. 
 
1. DozadańDyrektoranależywszczególności: 
1) wzakresiesprawbezpośredniozwiązanychzdziałalnościąpodstawowąszkoły: 
a) przedkładanieRadziePedagogicznejdozatwierdzeniawynikówklasyfikacjiipromocjiuczniów
,podejmowaniedecyzjiwsprawachprzyjmowaniauczniówdoszkoły,przenoszeniaichdoinnychkl
as, 
b) sprawowanienadzorupedagogicznegonazasadachokreślonychwodrębnychprzepisach,wtyms
ystematycznehospitowanielekcjiiinnychzajęćprowadzonychprzenauczycieli,prowadzeniedoku
mentacjihospitacyjnej, 
c) realizowaniezadańzwiązanychzocenąpracynauczycieliorazopiekąnadnauczycielamirozpocz
ynającymipracęwzawodzie,określonychwodrębnychprzepisach, 
d) podawaniedopublicznejwiadomości,zestawuprogramównauczaniaiszkolnegozestawupodrę
czników,którebędąobowiązywaćodpoczątkunastępnegorokuszkolnego, 
e) wykonywanieinnychzadańwynikającychzprzepisówszczególnych, 
f) współpraca z osobami / instytucjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 
dziećmi i młodzieżą;9 
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g) dopuszczenie do użytku w Szkole zaproponowanych przez nauczycieli lub zespół 
nauczycieli programów nauczania oraz zatwierdzenie Programu realizacji 
Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego; 10 
2)Wzakresiespraworganizacyjnych: 
a) odpowiadaniezawłaściwąorganizacjęiprzebiegegzaminówprzeprowadzanychwszkole, 
b) stwarzaniewarunkówdodziałaniawszkole 
wolontariuszy,stowarzyszeńiinnychorganizacji,wszczególnościorganizacjiharcerskich,których
celemstatutowymjestdziałalnośćwychowawczalubrozszerzanieiwzbogacanieformdziałalności
dydaktycznej,wychowawczej, opiekuńczeji innowacyjnej szkoły, 
c) przygotowywanieprojektówplanówpracyszkoły, 
d) opracowaniearkuszaorganizacjiszkoły, 
e) ustalenietygodniowegorozkładuzajęć, 
f) odpowiadazarealizacjęzaleceńwynikającychzorzeczeniaopotrzebiekształceniaspecjalnegou
cznia, 
g) organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego szkołę i po 
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców; 
3) wzakresiesprawfinansowych: 
a) opracowanieplanufinansowegoszkoły,przedstawienieprojektuplanufinansowegodozaopinio
waniaRadziePedagogicznejiRadzieRodziców, 
b) realizowanieplanufinansowego,wszczególnościpoprzezdysponowanieokreślonymiwnimśro
dkami,stosowniedoprzepisówokreślającychzasadygospodarkifinansowej; 
4) wzakresiesprawadministracyjnych: 
a) sprawowanienadzorunaddziałalnościąadministracyjno–gospodarcząszkoły, 
b) organizowaniewyposażeniaplacówkiwśrodkidydaktyczneisprzętszkolny, 
c) organizowanieoraznadzorowaniepracykancelariiszkoły, 
d) nadzorowanieprawidłowegoprowadzeniadokumentówprzeznauczycieliorazprawidłowegow
ykorzystywaniadrukówszkolnych, 
e) organizowanieprzeglądówtechnicznychobiektówszkolnychorazprackonserwacyjno–
remontowych, 
f) organizowanieokresowychinwentaryzacjimajątkuszkolnego; 
5) wzakresiesprawporządkowych,bhp,ipodobnych: 
a) zapewnienieodpowiedniegostanubezpieczeństwaihigienypracy, 
b) egzekwowanieprzestrzeganiaprzezuczniówipracownikówustalonegowszkole 
porządkuorazdbałościoczystośćiestetykęszkoły. 
2.Dyrektormoże,wdrodzedecyzji,skreślićucznia,nieobjętegoobowiązkiemszkolnym,zlistyuczn
iówwprzypadkachokreślonychwStatucie.SkreślenienastępujenapodstawieuchwałyRadyPedag
ogicznej,pozasięgnięciuopiniiodpowiedniegoSamorząduUczniowskiego. 
3.WuzasadnionychprzypadkachDyrektormożewystąpićzwnioskiemoprzeniesienieprzezkurator
aoświatyuczniaobjętegoobowiązkiemszkolnymdoinnejszkoły. 
4.Dyrektorszkoływterminie30dnioddniaotrzymaniazaleceń(wydanychprzezwizytatora)jestobo
wiązanypowiadomić: 
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1)organsprawującynadzórpedagogicznyosposobierealizacjizaleceń; 
2)organprowadzącyszkołęootrzymanychzaleceniachorazosposobieichrealizacji. 
5.Dyrektorstwarzawarunkidodziałaniawszkolewolontariuszy,stowarzyszeńiinnychorganizacji,
wszczególnościorganizacjiharcerskich,którychcelemjestdziałalnośćwychowawczalubrozszerz
enieiwzbogacanieformdziałalnościdydaktycznej,wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej. 
 

§27. 
 

1. Dyrektorjestpracodawcądlazatrudnionychwszkole nauczycieliipracowników nie 
będącychnauczycielami. 
2. Wzakresie,októrymmowawust.l,Dyrektorwszczególności: 
1) decydujeozatrudnieniuizwalnianiunauczycieliorazinnychpracownikówszkoły; 
2) decydujeoprzyznaniunagródorazwymierzaniukarporządkowychnauczycielomiinnympraco
wnikomszkoły; 
3) decyduje,pozasięgnięciuopiniiRadyPedagogicznejwsprawachodznaczeń,nagródiinnychwyr
óżnieńdlanauczycieliorazpozostałychpracownikówszkoły; 
4) określazakresodpowiedzialnościmaterialnejnauczycieliiinnychpracownikówszkoły,zgodnie
zprzepisamiKodeksupracy,pozapewnieniukutemuniezbędnychwarunków; 
5) współdziałazzakładowymiorganizacjamizwiązkowymi,wzakresieustalonymodrębnymiprze
pisami,awszczególności: 
a) zasięgaopiniiwsprawachorganizacjipracyszkoły,regulaminupracy, 
b) zasięgaopiniiwsprawachpremiowaniainagradzaniapracownikówszkoły. 

 
§28. 

 
Dyrektorreprezentujeszkołę nazewnątrz. 

 
§29. 

 
1. DyrektorjestprzewodniczącymRadyPedagogicznej. 
2. DyrektorrealizujeuchwałyRadyPedagogicznejpodjętewramachjejkompetencji. 
 

§30. 
 

1.DyrektorwwykonywaniuswoichzadańwspółpracujezRadąPedagogiczną,rodzicamiorazSamo
rządemUczniowskim.11 
2.Dyrektor,pozaprzypadkamiwspółdziałaniawpodejmowaniuczynnościprawnych z 
podmiotami,októrychmowawust.l,wszczególności: 
1) przedstawiaRadziePedagogicznejwnioskiwynikającezesprawowanegonadzorupedagogiczn
egoorazinformacjeodziałalnościszkoły; 
2) składaRadziePedagogicznejokresowesprawozdaniazrealizacjiplanówpracyszkoły; 

                                                 
11Uchwała Nr 5/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2019r. 
 



 

 
 

20 

3) udzielaspołecznymorganomszkoły informacjiodziałalności dydaktyczno-
wychowawczejiopiekuńczejplacówki. 
 

§31. 
 

1. Wszkole,któryliczyconajmniej12oddziałów,tworzysięstanowiskowicedyrektora. 
2. Dyrektor,zazgodąorganuprowadzącegoszkołę,możetworzyćdodatkowestanowiskawicedyre
ktorówlubinnestanowiskakierownicze. 
3. Osoba,którejpowierzonotostanowisko,wykonujezadaniazgodniezustalonympodziałemkomp
etencjiwzakresiekierowaniadziałalnościądydaktyczną,wychowawcząiopiekuńcząwedługpodzi
ałuczynności. 
 
 

Rozdział3 
Radapedagogiczna 

§32. 
 

1.RadaPedagogicznajestkolegialnymorganemszkoły 
wzakresierealizacjizadańdotyczącychkształcenia,wychowaniaiopieki. 
2.PrzewodniczącymRadyPedagogicznejjestDyrektorszkoły. 
 

§33. 
 

ZebraniaRadyPedagogicznejsąorganizowaneprzedrozpoczęciemrokuszkolnego,wkażdymseme
strzewzwiązkuzzatwierdzeniemwynikówklasyfikowaniaipromowaniauczniów,pozakończeniur
ocznychzajęćszkolnychorazwmiarębieżącychpotrzeb.Zebraniamogąbyćorganizowanenawnios
ekorganusprawującegonadzórpedagogiczny,zinicjatywyprzewodniczącego,organuprowadzące
goszkołęlubplacówkęalboconajmniej1/3członkówradypedagogicznej. 
 

§34. 
 

1. WskładRadyPedagogicznejwchodząwszyscynauczycielezatrudnieniwszkole. 
2. WzebraniachRadyPedagogicznejmogą–zgłosemdoradczym–braćtakżeudział inne 
osobyzaproszoneprzezjejPrzewodniczącegozazgodąlubnawniosek Rady Pedagogicznej. 
3. UdziałzaproszonychgościwposiedzeniuRadyniemożenaruszyćprzepisówdotyczącychtajem
nicysłużbowejzeszczególnymuwzględnieniemnaruszeniadobraosobistegouczniów,rodziców,c
złonkówRady. 
 

§35. 
 

1. RadaPedagogicznapowołujestałeidoraźnekomisjefunkcjonującewstrukturzeRady. 
2. Komisjeniemająsamodzielnychkompetencjistanowiącychikażdorazowoichdecyzje,projekty
uchwałiwnioskóworazpropozycjerozwiązańproblemówwymagajązatwierdzeniaprzezzebranie
RadyPedagogicznej. 
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§36. 

 
1. UchwałyRadyPedagogicznejzapadajązwykłąwiększościągłosówwobecnościconajmniej½cz
łonkówRady. 
2. RadaPedagogicznaustalaregulaminswejdziałalności,ajejposiedzeniejestprotokołowane. 
3. CzłonkowieRadyPedagogicznejsązobowiązanidonieujawnianiaspraw,któremogłybynarusz
yćdobroosobisteuczniów,ichrodziców,atakżenauczycieliiinnychpracownikówZespołu. 
4.  
 
 

§37. 
 

1. DokompetencjistanowiącychRadyPedagogicznejnależy: 
1) zatwierdzanieplanówiprogramówpracyZespołu(rocznychiwieloletnich); 
2) zatwierdzaniewynikówklasyfikacjiipromocjiuczniów; 
3) ustalanie,pouzyskaniuopiniiSamorządówUczniowskichiRadyRodziców,szczegółowychkryt
eriówocenzachowaniaucznia,trybuizasadichustalaniaoraztrybuodwoławczegowtymzakresie; 
4) podejmowanieuchwałwsprawieeksperymentówpedagogicznychwszkolepozaopiniowaniuty
chprojektówprzezRadęRodziców; 
5) ustalanieorganizacjidoskonaleniazawodowegonauczycieliszkoły; 
6) podejmowanieuchwałwsprawachskreśleniazlistyuczniów; 
7) uchwalanieinowelizowanieRegulaminuswojejdziałalności; 
8) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia 
pracy szkoły  
2. RadaPedagogicznaopiniuje: 
1) powierzeniestanowiskaDyrektorakandydatowiustalonemuprzezorganprowadzącyszkolę; 
2) przedłużeniepełnieniaobowiązkówdotychczasowemuDyrektorowi; 
3) organizacjępracy,zwłaszczatygodniowyrozkładzajęćlekcyjnych i pozalekcyjnych; 
4) projektplanufinansowegoskładanego przez Dyrektora; 
5) propozycjeDyrektorawsprawieprzydziałunauczycielompracizajęćw ramach 
wynagrodzeniazasadniczegoorazdodatkowopłatnychzajęćdydaktycznych, 
wychowawczychiopiekuńczych; 
6) wnioskiDyrektoraoprzyznanienauczycielomnagród,odznaczeńiinnychwyróżnień; 
7) podjęciewszkole działalnościprzezstowarzyszeniaiorganizacje. 

 
§38. 

 
1. DyrektormożewystąpićdoRadyPedagogicznejzprośbąowydanieopiniiw innej sprawie. 
2. RadaPedagogicznaponadto: 
1) możewnioskowaćoodwołanieosóbzajmującychstanowiskakierowniczewszkole; 
2) delegujeswoichprzedstawicielidopracywinnychorganach; 
3) przedstawiawnioskiwsprawierocznegoplanufinansowegośrodkówspecjalnychszkoły; 
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4) wnioskujedoorganusprawującegonadzórpedagogicznynadszkołązwnioskamiozbadanieidok
onanieocenydziałalnościplacówki,jejdyrektoralubinnegonauczycielazatrudnionegowszkole; 
5) zwłasnejinicjatywyoceniasytuacjęorazstanszkołyiwystępujedoDyrektora,organuprowadząc
egoszkołę 
wszczególnościwsprawachorganizacjizajęćpozalekcyjnychiprzedmiotównadobowiązkowych; 
6) wceluwspieraniastatutowejdziałalnościmożegromadzićfunduszezdobrowolnychskładekoraz
innychźródeł. 

 
§39. 

Dokumentacjaradypedagogicznej 
 
1. ZprzebieguposiedzeńRadyPedagogicznejsporządzasięprotokół,wprzeznaczonymdotegocel
uzeszycie,któryprzechowujesięwkancelariiszkoły. 
2. ProtokółpodpisanyprzezprotokolantaudostępniasięwszystkimczłonkomRadywceluzapozna
niasięzjegotreściąwterminietrzechdnioddatyodbyciaposiedzenia. 
3. CzłonekRadymaprawownieśćzastrzeżeniacodozgodnościprotokołuzprzebiegiemRady. 
4. Poupływie14dnioddatyodbyciaposiedzenie,dyrektorjakoprzewodniczącyRadypodpisujepro
tokółpouprzednimstwierdzeniu,żeżadenczłonekRadyniewnosizastrzeżeń.Podpisanieprotokołuj
estrównoznacznezzatwierdzeniem. 
5. Jeżeliniedoszłodozatwierdzeniaprotokołuwzwykłymtrybie,tonanajbliższymposiedzeniuRad
yPedagogicznejpoodczytaniuprotokołuiwysłuchaniuuzasadnionychzastrzeżeńczłonkówlubczł
onkaRadywprowadzasięaneksemprzezgłosowaniezmianywprotokoleizatwierdzago. 
6. ZprotokołuposiedzeńRadyPedagogicznej,naktórymzgłoszonouwagi,propozycjelubwnioski
podadresemorganuprowadzącegolubsprawującegonadzórpedagogicznyalbopowziętouchwałyz
awieszoneprzezprzewodniczącegojakoniezgodnezprawem,przesyłasięodpowiednimorganomw
yciągizprotokołuwterminie3dnioddatyodbyciaposiedzenia. 

 
Rozdział4 

Samorząd uczniowski 
§40.12 

 
1. W szkole działa: 
1) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej. 
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określają regulaminy uchwalane przez 
ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  
4. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
5. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem. 
 

§41.13 
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1. Władzami wykonawczymi Samorządu są rady samorządów klasowych i rada samorządu 
szkolnego. 
2. Wybory do zarządu i komisji rewizyjnych odbywają się w głosowaniu równym, tajnym i 
powszechnym. 

3. Kadencja rady Samorządu i komisji rewizyjnej trwa przez okres roku szkolnego. Uczeń może 
pełnić tę samą funkcję pochodzącą z wyboru nie dłużej niż dwie kadencje. 
4. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły. 
 

 
§42.14 

 
Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe 
warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekunów Samorządu. 
 
 

 
§43.15 

 
Zadania Samorządu Uczniowskiego: 
1) Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w 
stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych Zespołu; 
2) Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności 
społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów; 
3) Przedstawianie propozycji do planu dydaktyczno – wychowawczego wynikających z potrzeb i 
zainteresowań uczniów; 
4) Wyrażanie opinii dotyczących problemów wewnątrzszkolnych, regulujących życie społeczności 
uczniowskiej. 

 
 

§44.16 
 

1.Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, 
Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących 
takich podstawowych praw uczniów, jak: 
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami; 
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 
zainteresowań; 
4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

                                                 
14 Uchwała Nr 5/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2019r 
15 Uchwała Nr 5/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2019r 
16 Uchwała Nr 5/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2019r 
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5) prawo organizowania, w porozumieniu z Dyrektorem, działalności kulturalnej, oświatowej, 
sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 
organizacyjnymi; 
6) prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów Samorządu, 
7) prawo do udziału przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego – z głosem doradczym – w  
     posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i 
opiekuńczych.Dyrektor współpracuje bezpośrednio z przewodniczącymi Rady Rodziców i 
Samorządu Uczniowskiego, którzy działają niezależnie w imieniu tych organów oraz reprezentują je 
na zewnątrz. 

 
2. SamorządUczniowskiponadto: 
1) wydajeopinięwsprawieskreśleniauczniazlistyuczniów, 
2) wyrażaopinięwsprawieocenypracynauczyciela, 
3) wyrażaopinięnatematproponowanychocensemestralnychirocznychzachowania, 
4) występujewinnychsprawachokreślonychwStatucie. 
3. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 
wolontariatu. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 
 

Rozdział5 
Radarodziców 

§45. 
 

1. WszkoledziałaRadaRodziców. 
2. WskładRadyRodzicówwchodząpojednymprzedstawicieluradoddziałowych,wybranychwtaj
nychwyborachprzezzebranierodzicówuczniówdanegooddziału. 
3. Wwyborach,októrychmowawust.2,jednegouczniareprezentujejedenrodzic.Wyboryprzepro
wadzasięnapierwszymzebraniurodzicówwkażdymrokuszkolnym. 
4. RadaRodzicówuchwalaregulaminswojejdziałalności,wktórymokreślawszczególności: 
1) wewnętrznąstrukturęitrybpracyrady; 
2) szczegółowytrybprzeprowadzaniawyborówdoradoddziałowychorazichprzedstawicielidoRa
dyRodziców. 
5. Radyoddziałowemogąporozumiewaćsięzesobą,ustalajączasadyizakreswspółpracy. 
6. RadaRodzicówmożewystępowaćdoDyrektoraiinnychorganówszkoły,organuprowadzącego
orazorganusprawującegonadzórpedagogicznyzwnioskamiiopiniamiwewszystkichsprawachszk
oły. 
 

§46. 
 

Celemwspółpracyjestdoskonalenieorganizacjipracydydaktyczno–
wychowawczejiopiekuńczejszkołyorazpozyskiwanierodzicówdoczynnegoudziałuwżyciuszkoł
yiudzielaniapomocywtymzakresie. 
 

§47. 
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1.DokompetencjiRadyRodzicównależy: 
1)uchwalaniewporozumieniuzRadąPedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego 
obejmującego treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz 
treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 
uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 
występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i 
rodziców; 
2) opiniowanieprogramuiharmonogramupoprawyefektywnościkształcenialubwychowaniapos
zczególnychszkółwchodzącychwskładszkoły; 
3) opiniowanieprojektuplanufinansowegoskładanegoprzezDyrektora. 
2. JeżeliRadaRodzicówwterminie30dnioddniarozpoczęciarokuszkolnegonieuzyskaporozumie
niazRadąPedagogicznąwsprawieprogramu,októrymmowawust.1pkt.1lit.a,programtenustalaDy
rektorwuzgodnieniuzorganemsprawującymnadzórpedagogiczny.ProgramustalonyprzezDyrekt
oraobowiązujedoczasuuchwaleniaprogramuprzezRadęRodzicówwporozumieniuzRadąPedago
giczną. 
3. Wceluwspieraniadziałalnościstatutowej,RadaRodzicówmożegromadzićfunduszezdobrowol
nychskładekrodzicóworazinnychźródeł.Zasadywydatkowaniatychfunduszyokreślaregulamin. 
 

§48. 
 

1. RadaRodzicówwyrażaswojestanowiskowformieuchwał. 
2. JeżeliuchwałaRadyRodzicówjestsprzecznazprawemlubważnyminteresemszkoły,Dyrektors
zkołyzawieszajejwykonanieiwterminie14dniuzgadniazRadąRodzicówsposóbpostępowania. 
3. WraziebrakuuzgodnieniaDyrektorszkołylubRadaRodzicówprzekazujesprawędorozstrzygni
ęciaprzezorganprowadzącyszkołę. 
 

§49. 
 

1. RadaRodzicówposiadakontowBankuSpółdzielczymwGryfinie,naktórymprzechowujeśrodki
pieniężne. 
2. FunduszeRadyRodzicówpowstająz: 
1) deklarowanychskładekrodziców, 
2) działalnościgospodarczejikulturalnej, 
3) wpływówodinstytucjisponsorujących. 
3. Podstawądziałalnościfinansowo–
gospodarczejjestrocznyplanfinansowy.Wydatkisązgodnezplanem. 
4. KsięgowośćRadyRodzicówzgodniezobowiązującymiprzepisamiprowadzonajestprzezskarb
nika,kontrolowanaprzezzarządikomisjęrewizyjną. 
5. Komisjarewizyjnajestzobowiązanadonadzorunaddziałalnościąfinansową. 
6. WydatkiRadyRodzicówmusząuzyskaćaprobatęzarząduRadyRodzicówiDyrektorapotwierdz
onąpodpisami. 
7. DecyzjąRadyRodzicówfunduszewydatkowanesąna: 
1) pomocworganizacjiimprezszkolnychprzezSamorządyUczniowskie, 
2) dożywianiedzieci, 
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3) dotacjedowycieczek, 
4) zakupnagródksiążkowychwyróżniającymsięuczniomnakoniecrokuszkolnego, 
5) naniezbędne,bieżącepotrzebyszkoły. 
 

§50. 
 

1. RadaRodzicówskładasprawozdaniezeswojejdziałalnościrazwrokunaogólnymzebraniurodzi
ców. 
2. KlasoweRadyRodzicówpracujązgodniezplanemwychowawcy. 
3. ZebraniazarząduRadyRodzicówodbywająsięcodwamiesiące,gdyzachodzipotrzebatoczęście
j. 
4. NadzórikontrolęnadpracąRadyRodzicówsprawujeogólnezebranierodziców. 
5. ZacałokształtdziałalnościRadyRodzicówodpowiadazarządRadyiDyrektor szkoły. 

 
Rozdział5 

Współdziałaniaorganówszkoły 
§51. 

 
1. Wszystkieorganywspółpracujązesobąwsprawachkształcenia,wychowaniauczniówirozwiązy
waniawszystkichistotnychproblemówszkoły. 
2. KoordynatoremwspółdziałaniaorganówjestDyrektor,który: 
1) zapewniakażdemuzorganówmożliwośćautonomicznegodziałaniawgranicachjegokompetenc
ji, 
2) zapewniabieżącąwymianęinformacjipomiędzyorganamioplanowanychdziałaniachipodjętyc
hdecyzjach, 
3) organizujespotkaniaprzedstawicieliorganówszkoły, 
4) umożliwiarozwiązywaniesytuacjikonfliktowychmiędzynimi. 
3.Dyrektor współpracuje bezpośrednio z przewodniczącymi Rady Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego, którzy działają niezależnie w imieniu tych organów oraz reprezentują je na 
zewnątrz.17 
 
 

§52. 
 

1. Sytuacjekonfliktowepomiędzyorganamireprezentującyminauczycieli,rodziców/opiekunów
prawnychiuczniówrozstrzygaDyrektor. 
2. Sytuacjekonfliktowemiędzyuczniamiwoddziale,uczniamiróżnychoddziałóworazmiędzyucz
niemanauczycielemrozstrzygająnauczycielewychowawcyoddziałówzmożliwościąodwołaniasi
ęstrondoDyrektora. 
3. SytuacjekonfliktowemiedzypracownikamiZespołu,atakżemiędzynauczycielamiarodzicami/
opiekunamiprawnymiuczniówzstrzygaDyrektor. 

                                                 
17Uchwała Nr 5/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2019r. 
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4. Dyrektorstwarzawarunkisprzyjająceswobodnejipełnejwypowiedzistronkonfliktuorazpodjęc
iurozwiązańzgodnychzprzepisamiprawaiStatutem. 
5. Sporymiędzyorganamiszkołyrozwiązywanesąwewnątrzszkołynadrodzepolubownejpoprzez
wzajemnyudziałczłonkówposzczególnychorganówijawnąwymianępoglądów. 
6. Strona „poszkodowana” wpierwszejkolejnościwinnasięzwrócićdostrony „przeciwnej” 
zprośbąo rozmowę/postępowaniewyjaśniające. 
7. Rozwiązaniesporuwinnodoprowadzićdozadowoleniaobustron. 
 
 
 
 
 

Dział3 
Organizacjaszkoły 

 
Rozdział1 

Planowaniedziałalności szkoły 
§53. 

 
1. Okresemprzeznaczonymnarealizacjęmateriałuprogramowegojednejklasyjest rok szkolny. 
2. Terminrozpoczynaniaikończeniazajęćdydaktyczno–wychowawczych, przerw 
świątecznychorazferiizimowychiletnichokreśla Rozporządzenie MEN oorganizacji roku 
szkolnego. 

 
§54. 

 
Podstawęorganizacjipracyszkoły wdanymrokuszkolnymstanowią: 
1) planypracyszkoły; 
2) arkuszeorganizacji; 
3) tygodniowyrozkładzajęć; 
4) planfinansowyszkoły. 
 

§55. 
 

1. Planpracyokreślawszczególnościpodstawowezałożeniapracy dydaktyczno-wychowawczej. 
2. Planpracyprzygotowujezespółnauczycieli,azatwierdzaRadaPedagogiczna. 
 

§56. 
 

1. Szczegółowąorganizacjęnauczania,wychowaniaiopiekiokreślaarkusz organizacji 
szkołyopracowywanyprzezDyrektoranajpóźniejdodnia21 kwietniakażdegoroku, na 
podstawieplanunauczaniaoktórymmowawprzepisachwsprawieramowychplanównauczaniaora
zplanufinansowegoszkoły.Arkuszorganizacjiszkołyzatwierdzaorganprowadzącyszkołędodnia2
9 maja. 
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2. Warkuszuorganizacjiszkołyzamieszczasięwszczególności: 
1) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 
2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 
3) dla poszczególnych oddziałów: 
a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć 
prowadzonych w grupach, 
b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, 
c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 
d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 
e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać 
w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych 
zajęć edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, 
f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły; 
4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 
5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z 
informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć 
prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli; 
6) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska 
kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych; 
7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 
prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć 
rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć 
wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, 
psychologa, logopedę i innych nauczycieli; 
8) liczbę godzin zajęć świetlicowych; 
9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej. 
3. Napodstawiezatwierdzonegoarkuszaorganizacjiszkoły,Dyrektorszkoły, z 
uwzględnieniemzasadochronyzdrowiaihigienypracy,ustalatygodniowyrozkładzajęć,określając
yorganizacjęobowiązkowychinadobowiązkowychzajęćedukacyjnych. 
4. WSzkolePodstawowejmogąbyćtworzoneoddziałyprzedszkolnerealizująceprogramwychow
aniaprzedszkolnegozgodniezodrębnymiprzepisami. 
 

§57. 
 

1. Nauczycielwybieraprogramwychowaniaprzedszkolnego,programnauczaniaorazpodręcznik
spośródprogramówipodręcznikówdopuszczonychdoużytkuszkolnego. 
2. Nauczycielmaprawoopracowaniawłasnegoprogramuwychowaniaprzedszkolnegolubprogra
munauczania. 
3. Wybranyprogramwychowaniaprzedszkolnego,programnauczaniaorazpodręcznik,atakżepro
gram,októrymmowawpkt.2,nauczycielprzedstawiaradziepedagogicznej. 
4. Radapedagogiczna,spośródprzedstawionychprzeznauczycieliprogramówwychowaniaprzed
szkolnego,programównauczaniaorazpodręczników,ustala,wdrodzeuchwały,pozasięgnięciuopi
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niiradyrodzicówodpowiednioszkolnyzestawprogramównauczaniaiszkolnyzestawpodręcznikó
w,biorącpoduwagęmożliwościuczniów,awprzypadkupodręcznikarównież: 
1)przystosowaniedydaktyczneijęzykowepodręcznikadomożliwościuczniów; 
2)wysokąjakośćwykonaniapodręcznikaumożliwiającąkorzystaniezniegoprzezkilkalat. 
5. Szkolnyzestawpodręcznikówskładasięzniewięcejniżtrzechpodręcznikówdladanychzajęćedu
kacyjnych. 
6. Dyrektorszkołypodajedopublicznejwiadomościszkolnyzestawprogramównauczaniaiszkoln
yzestawpodręczników,którebędąobowiązywaćodpoczątkunastępnegorokuszkolnego.18 
7. Szkolnyzestawprogramównauczaniaiszkolnyzestawpodręcznikówobowiązujeprzeztrzylatas
zkolne. 
8. Wuzasadnionychprzypadkach,radapedagogiczna,nawnioseknauczycielalubradyrodziców,m
ożedokonaćzmianwszkolnymzestawieprogramównauczanialubszkolnymzestawiepodręcznikó
w,ztymżezmianawtychzestawachniemożenastąpićwtrakcierokuszkolnego. 
9. Dyrektorszkołypodejmujedziałaniaorganizacyjneumożliwiająceobrótużywanymipodręczni
kaminaterenieszkoły. 
 

§58. 
 

Zasadytworzenia,treśćisposóbrealizacjiplanufinansowegookreślająodrębneprzepisy. 
 

Rozdział2 
Formyprowadzenia działalności dydaktyczno–wychowawczej 

§59. 
 

1. Podstawowąformąpracyszkołysązajęciadydaktyczno–wychowawcze,prowadzone w 
systemieklasowo–lekcyjnym. 
2. Godzinalekcyjnatrwa45minut(wuzasadnionychprzypadkachdopuszcza się 
prowadzeniezajęćedukacyjnychwczasieod30–60min.zachowując ogólny 
tygodniowyczaszajęćustalonywtygodniowymrozkładzielekcji). 
3. Godzinapracyoddziałuprzedszkolnegotrwa60minut. 
4. CzastrwaniazajęćlekcyjnychwklasachI–
IIISzkołyPodstawowejustalanauczycielprowadzącytezajęcia,zachowującogólnytygodniowycz
aszajęć. 
5. Wczasietrwaniazajęćdydaktycznychorganizujesięprzerwymiędzylekcyjne. 
 

§60. 
 

1. Podstawowąjednostkąorganizacyjnąszkołyjestoddziałzłożonyzuczniów,którzy w 
jednorocznymkursienaukidanegorokuszkolnegoucząsięwszystkich przedmiotów 
obowiązkowych,określonychplanemnauczaniazgodnymzodpowiednim ramowym 
planemnauczaniaiprogramemwybranymzzestawuprogramówdladanej klasy 
dopuszczonychdoużytkuszkolnego. 

                                                 
18Uchwała Nr 5/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2019r. 
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2. Liczbauczniówwoddzialeprzedszkolnymniepowinnaprzekraczać25uczniów. 
3. Liczbauczniówwoddzialeszkolnymniepowinnaprzekraczać28uczniów. 
3a.ZajęciaedukacyjnewoddziałachklasI-
IIIsąprowadzonewoddziałachliczącychniewięcejniż25uczniów. 
3b.WprzypadkuprzyjęciazurzęduuczniazamieszkałegowobwodzieszkołydooddziałuklasI-
III,dyrektorszkołypopoinformowaniuradyoddziałowejdzielidanyoddział,jeżeliliczbauczniówje
stzwiększonaponadliczbęokreślonąwust.3a. 
3c.Nawniosekradyoddziałowejorazpouzyskaniuzgodyorganuprowadzącegodyrektorszkołymo
żeodstąpićodpodziału,októrymmowawust.3b,zwiększającliczbęuczniówwoddzialeponadliczbę
określonąwust.3a. 
3d.LiczbauczniówwoddzialeklasI-IIImożebyćzwiększonaniewięcejniżo2uczniów. 
3e.JeżeliliczbauczniówwoddzialeklasI-
IIIzostaniezwiększonazgodniezust.3ci3d.wszkolezatrudniasięasystentanauczyciela,którywspie
ranauczycielaprowadzącegozajęciadydaktyczne,wychowawczeiopiekuńczewtymoddziale. 
3f.Oddziałzezwiększonąliczbąuczniówmożefunkcjonowaćwciągucałegoetapuedukacyjnego. 
4. Nazajęciachzjęzykówobcychnowożytnych, zajęć komputerowych 
iinformatykiwoddziałachliczącychpowyżej24ucznióworazpodczasćwiczeń,wtymlaboratoryjny
ch,woddziałachliczącychpowyżej30uczniówobowiązujepodziałnagrupy. 
5. Zajęciawychowaniafizycznegoprowadzonesąwgrupachliczącychnie więcej niż 26uczniów. 
6. Wprzypadkuoddziałówliczącychodpowiedniomniejniż24lub30uczniówpodziałunagrupynaz
ajęciach,októrychmowawust.3i4,możnadokonywaćzazgodąorganuprowadzącegoszkołę. 
7. Wszkole 
mogąbyćorganizowanezajęcianadobowiązkowe,wtymkołazainteresowańiinnezajęciapozalekc
yjnewwymiarzeustalonymprzezDyrektora,zazgodąorganuprowadzącego,zgodniezzainteresow
aniamiipotrzebamiuczniów,wmiaręposiadanychśrodkówfinansowych.Liczbauczestnikówtych
zajęćniemożebyćmniejszaniż12uczniów. 
8. DyrektorwporozumieniuzRadąPedagogicznąiwuzgodnieniuzorganemprowadzącymustalaz
asadyprowadzenianiektórychzajęć,np.:zajęciawyrównawcze,specjalistyczne,nauczaniejęzykó
wobcych 
nowożytnych,informatyki,kołazainteresowań,któremogąbyćprowadzonewgrupachoddziałowy
chlubmiędzyoddziałowych. 
9. Wszkole 
mogąbyćtworzonenazasadachokreślonychodrębnymiprzepisamiinnerozwiązaniaprogramowe,
organizacyjneimetodyczne,m.in.eksperymentypedagogiczne. 
10. Warunkiemwprowadzenianowychmetodpracyjestzachowaniezasadokreślonychwniniejszy
mStatucieiwyrażeniaprzezorganprowadzącyzgodynafinansowaniepodejmowanychdziałań. 
 

§60a. 
 

1.Ocenianieuczniówmanacelu: 
1)informowaniauczniaopoziomiejegoosiągnięćedukacyjnychijegozachowaniuorazopostępach
wtymzakresie; 
2)udzielanieuczniowipomocywnaucepoprzezprzekazanieuczniowiinformacjiotym,cozrobiłdob
rzeijakdalejpowiniensięuczyć; 
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3)motywowanieuczniadodalszychpostępówwnauceizachowaniu; 
4)dostarczanierodzicominauczycielominformacjiopostępach,trudnościachwnauce,zachowaniu
orazszczególnychuzdolnieniachucznia; 
5)umożliwianienauczycielomdoskonaleniaorganizacjiimetodpracydydaktyczno-
wychowawczej; 
6)wdrażanieuczniadosystematycznejpracy; 
7)kształtowanieuuczniaumiejętnościwyboruwartościpożądanychspołecznieikierowaniesięnimi
wewłasnymdziałaniu; 
8)udzielaniuwskazówekdosamodzielnegoplanowaniawłasnegorozwoju; 
2.Ocenianiupodlegająosiągnięciaedukacyjneuczniaijegozachowanie. 
3.Ocenianieosiągnięćedukacyjnychuczniapoleganarozpoznawaniuprzeznauczycielipoziomuip
ostępówwopanowaniuprzezuczniawiadomościiumiejętnościwstosunkudo: 
1)wymagań 
określonychwpostawieprogramowejkształceniaogólnegolubwymagańedukacyjnychwynikając
ychzrealizowanychwszkoleprogramównauczania 
2)wymagańedukacyjnychwynikającychzrealizowanychwszkoleprogramównauczania–
wprzypadkudodatkowychzajęćedukacyjnych. 
Oceniasięrównieżaktywnośćucznianazajęciachorazprzygotowaniedozajęć. 
4.Ocenianiezachowaniauczniapoleganarozpoznawaniuprzezwychowawcęoddziału,nauczycieli
orazuczniówdanegooddziałuklasystopniarespektowaniaprzezuczniazasadwspółżyciaspołeczne
goinormetycznychorazobowiązkówokreślonychwstatucieszkoły. 
5.Ocenianiewewnątrzszkolneobejmuje: 
1)formułowanieprzeznauczycieliwymagańedukacyjnychniezbędnychdootrzymaniaprzezuczni
aposzczególnychśródrocznychirocznych,ocenklasyfikacyjnychzobowiązkowychidodatkowych
zajęćedukacyjnychorazzajęćdlamniejszościnarodowej; 
2)ustalaniekryteriówocenianiazachowania; 
3)ustalanieocenbieżącychiśródrocznychocenklasyfikacyjnychzobowiązkowychidodatkowychz
ajęćedukacyjnychorazzajęćdlamniejszościnarodowej,atakżeśródrocznejocenyklasyfikacyjnejz
achowania; 
4)przeprowadzanieegzaminówklasyfikacyjnych; 
5)ustalanierocznychocenklasyfikacyjnychzobowiązkowychidodatkowychzajęćedukacyjnycho
razzajęćdlamniejszościnarodowejorazrocznejocenyklasyfikacyjnejzachowania; 
6)ustalaniewarunkówitrybuotrzymaniawyższychniżprzewidywanerocznychocenklasyfikacyjn
ychzzajęćedukacyjnychorazrocznejocenyklasyfikacyjnejzachowania; 
7)ustalaniewarunkówisposobuprzekazywaniarodzicominformacjiopostępachitrudnościachwna
uceizachowaniuuczniaorazoszczególnychuzdolnieniachucznia. 
 

§60b. 
 
1.Nauczycielenapoczątkukażdegorokuszkolnegoinformująucznióworazichrodzicówo: 
1)wymaganiachedukacyjnychniezbędnychdouzyskaniaotrzymaniaprzezuczniaposzczególnych
śródrocznychirocznychocenklasyfikacyjnychzzajęćedukacyjnych,wynikającychzrealizowaneg
oprzezsiebieprogramunauczania; 
2)sposobachsprawdzaniaosiągnięćedukacyjnychuczniów; 
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3)warunkachitrybieuzyskaniawyższejniżprzewidywanarocznaocenaklasyfikacyjnazzajęćeduk
acyjnych. 
2.Wychowawcaoddziałunapoczątkukażdegorokuszkolnegoinformujeucznióworazichrodziców
owarunkachisposobieorazkryteriachocenianiazachowania,warunkachitrybieuzyskaniawyższej
niżprzewidywanarocznaocenaklasyfikacyjnazzachowaniaorazoskutkachustaleniauczniowinag
annejrocznejocenyklasyfikacyjnejzzachowania. 
3.Sposobypowiadamianiarodzicówoosiągnięciachichdzieci: 
1)Przekazywanieinformacjiwdzienniczkachucznia. 
2)Zebraniazrodzicamico2miesiące. 
3)Kontaktyindywidualnewychowawcyinauczycielizrodzicami. 
4)Wezwaniarodzicówdoszkoły. 
5)Pisemnepowiadomienierodzicówprzezwychowawcówzapoświadczeniemzwrotnymnamiesią
cprzedposiedzeniemradypedagogicznejozagrożeniuuczniaocenaminiedostatecznymiiocenąnag
annązzachowania. 
4.Nakonieckażdegosemestrurodziceotrzymująpisemnąinformacjęzawierającą: 
1)wynikiklasyfikacji; 
2)postępyuczniaiefektyjegopracy; 
3)informacjeoprzestrzeganiuzasadinormwspółżyciaspołecznegoorazstosunkudoobowiązkówsz
kolnych. 
  

§60c. 
 
1.Nauczycieljestobowiązanyindywidualizowaćpracęzuczniemnazajęciachedukacyjnychdopotr
zebrozwojowychiedukacyjnychorazmożliwościpsychofizycznychucznia. 
2.Nauczycieljestzobowiązanynapodstawieopiniiporadnipsychologiczno-
pedagogicznejlubinnejporadnispecjalistycznejdostosowaćwymaganiaedukacyjnedoindywidual
nychpotrzebpsychofizycznychiedukacyjnychucznia,uktóregostwierdzonozaburzeniaiodchylen
iarozwojowelubspecyficznetrudnościwuczeniusię,uniemożliwiającesprostanietymwymaganio
m. 
3.Wymaganiaedukacyjnedostosowujesiędoprzypadkuucznia: 
1)posiadającegoorzeczenieopotrzebiekształceniaspecjalnego–
napodstawietegoorzeczeniaorazustaleńzawartychwindywidualnymprogramieedukacyjno-
terapeutycznym; 
2)posiadającegoorzeczenieopotrzebieindywidualnegonauczania-napodstawietegoorzeczenia; 
3)posiadającegoopinięporadnipsychologiczno-
pedagogicznej,wtymporadnispecjalistyczne,ospecyficznychtrudnościachwuczeniusięlubinnąo
pinięporadnipsychologiczno-
pedagogicznej,wtymporadnispecjalistycznej,wskazującąnapotrzebętakiegodostosowania–
napodstawietejopinii; 
4)nieposiadającegoorzeczenialubopinii,któryobjętyjestpomocąpsychologiczno-
pedagogicznąwszkole–
napodstawierozpoznaniaindywidualnychpotrzebrozwojowychiedukacyjnychorazindywidualn
ychmożliwościpsychofizycznychuczniadokonanegoprzeznauczycieliispecjalistów; 
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5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 
opinii. 
4.Opiniaporadnipsychologiczno-
pedagogicznej,wtymporadnispecjalistycznejospecyficznychtrudnościachwuczeniusięmożebyć
wydanauczniowiniewcześniejniżpoukończeniuIIIoddziałuklasyszkołypodstawowejiniepóźniej
niżdoukończeniaszkołypodstawowej. 
5.Dyrektorszkołyzwalniauczniazrealizacjiniektórychobowiązkowychzajęćedukacyjnychzewzg
lędunastanzdrowia,specyficznetrudnościwuczeniusię,niepełnosprawność,posiadanekwalifikacj
elubzrealizowaniedanychobowiązkowychzajęćedukacyjnychnawcześniejszymetapieedukacyj
nym. 
6.Dyrektorszkołyzwalniauczniazzajęćkomputerowychlubinformatykiorazzwykonywanychćwi
czeńfizycznychnazajęciachwychowaniafizycznegonapodstawieopiniioograniczonychmożliwo
ściachuczestniczeniauczniawtychzajęciach,wydanejprzezlekarza,naczasokreślonywtejopinii. 
7.Jeżeliokreszwolnieniauczniazwykonywanychćwiczeńfizycznychnazajęciachwychowaniafiz
ycznego,zajęćkomputerowychlubinformatykiuniemożliwiaustalenieśródrocznejlubrocznejoce
nyklasyfikacyjnej,wdokumentacjiprzebiegunauczaniazamiastocenyklasyfikacyjnejwpisujesię„
zwolniony”albo„zwolniona”. 
8. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego 
ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego 
nowożytnego.  
9. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 8, posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z 
nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  
10. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego  
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 
albo „zwolniona”. 
 

§60d. 
 
1.Uczeńwtrakcienaukiotrzymujeoceny: 
1)bieżące; 
2)klasyfikacyjne: 
a)śródroczneiroczne, 
b)końcowe. 
2.Ocenysąjawnedlauczniaijegorodziców. 
3.Sprawdzoneiocenionepisemnepracekontrolne(bezkartkówek)nauczycielmaobowiązekprzech
owywaćcałyrokszkolny.Nauczycielpowinienuzasadnićustalonąocenę. 
4.Uzasadniającocenęnauczycielmaobowiązek: 
1)odwoływaćsiędowymagańedukacyjnychniezbędnychdootrzymaniaprzezuczniaposzczególny
chrocznychiśródrocznychocenklasyfikacyjnych,wprzypadkuocenyzachowania–
dokryteriówocenzachowania; 
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2)przekazywaćuczniowiinformacjęotym,cozrobiłdobrze,cowymagapoprawienialubdodatkowe
jpracyzestronyucznia; 
3)wskazaćuczniowijakpowiniensiędalejuczyć. 
5.Nawniosekucznialubjegorodzicównauczycieludostępniadowglądudokumentacjędotyczącąeg
zaminuklasyfikacyjnego,poprawkowegolubinnądokumentacjędotyczącąocenianiaucznia. 
6.Dokumentacjadotyczącaegzaminuklasyfikacyjnego,egzaminupoprawkowegoorazinnadoku
mentacjadotyczącaocenianiauczniajestudostępnianadowgląduuczniowiijegorodzicom: 
1)udostępnianiedowgląduuczniowilubjegorodzicomdokumentacjidotyczącejegzaminuklasyfik
acyjnego,egzaminupoprawkowegoorazinnejdokumentacjidotyczącejocenianiauczniaodbywasi
ęnapisemnywniosekskierowanydodyrektorszkoły,którynależyzłożyćwsekretariacieszkoływka
żdymczasiewgodzinachpracysekretariatu; 
2)dyrektorszkoływskazujeczasipomieszczeniewszkole,wktórymnastąpiudostępnienieuczniowi
lubjegorodzicomdokumentacjidotyczącejegzaminuklasyfikacyjnego,egzaminupoprawkowego
orazinnejdokumentacjidotyczącejocenianiaucznia.Dokumentacjataudostępnianajestuczniowilu
bjegorodzicomwobecnościdyrektoraszkołylubwobecnościupoważnionegoprzezdyrektoraszkoł
ynauczyciela. 
3)udostępnianiedowgląduuczniowilubjegorodzicomdokumentacjidotyczącejegzaminuklasyfik
acyjnego,egzaminupoprawkowegoorazinnejdokumentacjidotyczącejocenianiauczniaodbywasi
ęniepóźniejniż5dniroboczychoddniazłożeniawnioskuwsekretariacieszkoły. 
7. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, 
wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, 
bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 
 

§60e. 
 
1.Ocenianiebieżącezzajęćedukacyjnychmanacelumonitorowaniepracyuczniaorazprzekazywan
ieuczniowiinformacjiojegoosiągnięciachedukacyjnychpomagającychwuczeniusię,poprzezwsk
azanie,couczeńrobidobrze,coijakwymagapoprawyorazjakpowiniendalejsięuczyć. 
2.OcenianiewklasachI-
IIIpoleganagromadzeniuinformacjiozachowaniuiosiągnięciachedukacyjnychucznia,jakrównie
żnasprawdzaniupostępówwnauce,adekwatnychdopoziomurozwojudziecka. 
3.WoddziałachklasI-
IIIocenybieżącezobowiązkowychidodatkowychzajęćedukacyjnychorazzajęćdlamniejszościnar
odowychmogąbyćocenamiopisowymi. 
4.Ocenybieżącezobowiązkowychidodatkowychzajęćedukacyjnychorazdlamniejszościnarodow
ychwoddziałachklasIV-VIIIustalasięwskaliod1do6zuwzględnieniemplusówiminusów. 
5.Ocenęzplusemotrzymujeuczeńprzekraczającywymogiokreślonenadanąocenę.Ocenęzminuse
motrzymujeuczeńniespełniającywpełniwymogówokreślonychnadanąocenę. 
6.Ocenybieżącezreligiiwyrażonesąskaląocenprzyjętąwdanymoddzialeklasy. 
7.Przyustalaniuocenyzwychowaniafizycznego,techniki,zajęćtechnicznych,muzykiiplastykinal
eżywszczególnościbraćpoduwagęwysiłekwkładanyprzezuczniawwywiązywaniesięzobowiązk
ówwynikającychzespecyfikitychzajęć,awprzypadkuwychowaniafizycznegosystematycznośću
działuwzajęciachorazaktywnośćuczniawdziałaniachnarzeczsportuszkolnegoikulturyfizycznej. 
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8.Ocenybieżącezobowiązkowychidodatkowychzajęćedukacyjnychorazzajęćdlamniejszościnar
odowejdlauczniaposiadającegoorzeczenieopotrzebiekształceniaspecjalnegowydanezewzględu
naupośledzenieumysłowewstopniuumiarkowanymlubznacznymsąocenamiopisowymi. 
 

§60f. 
 
1.Ustalasię,żerokszkolnydzielisięnadwasemestry: 
1) pierwszy semestr trwa od 1 września do końca stycznia i kończy się klasyfikacją 
śródroczną; 
2) drugi semestr  od 1 lutego do końca roku szkolnego i kończy się klasyfikacją roczną i 
końcową.19 
2Uchylony.20 
3.Śródroczneiroczneocenyklasyfikacyjnesąustalaneprzeznauczycieliprowadzącychposzczegól
nezajęciaedukacyjne. 
4.Uczeńpodlegaklasyfikacji: 
1)śródrocznejirocznej; 
2)końcowej. 
5.Klasyfikacjaśródrocznapoleganaokresowympodsumowaniuosiągnięćedukacyjnychuczniazz
ajęćedukacyjnychizachowaniauczniaorazustaleniuśródrocznychocenklasyfikacyjnychztychzaj
ęćiśródrocznejocenyklasyfikacyjnejzachowania. 
6.Klasyfikacjarocznapoleganapodsumowaniuosiągnięćedukacyjnychuczniazzajęćedukacyjnyc
hizachowaniauczniawdanymrokuszkolnymorazustaleniurocznychocenklasyfikacyjnychztychz
ajęćirocznejocenyklasyfikacyjnejzachowania,ztymżewoddziałachklasI-IIIwprzypadku: 
1)obowiązkowychzajęćedukacyjnychustalasięjednąrocznąocenęklasyfikacyjnąztychzajęć; 
2)dodatkowychzajęćedukacyjnychustalasięjednąrocznąocenęklasyfikacyjnąztychzajęć. 
7.Klasyfikacjikońcowejdokonujesięwoddzialeklasyprogramowonajwyższej. 
8.Naklasyfikacjękońcowąskładająsię: 
1)roczneocenyklasyfikacyjnezzajęćedukacyjnychustalonewoddzialeklasyprogramowonajwyżs
zej; 
2)roczneocenyklasyfikacyjnezzajęćedukacyjnych,którychrealizacjazakończyłasięwoddzialekl
asprogramowoniższych; 
3)rocznaocenaklasyfikacyjnazachowaniaustalonawoddzialeklasyprogramowonajwyższej. 
9.Wprzypadkuuczniówposiadającychorzeczenieopotrzebiekształceniaspecjalnegowydanezewz
ględunaupośledzenieumysłowewstopniuumiarkowanymlubznacznymklasyfikacjiśródrocznejir
ocznejdokonujesięzuwzględnieniemustaleńzawartychwindywidualnymprogramieedukacyjno-
terapeutycznym. 
10.Ocenaklasyfikacyjnazzajęćedukacyjnychniemawpływunaocenęklasyfikacyjnązachowania. 
11.Rocznaocenaklasyfikacyjnazdodatkowychzajęćedukacyjnychniemawpływunapromocjędoo
ddziałuklasyprogramowowyższej,aninaukończenieszkoły. 
12.WoddziałachklasI-
III śródroczneiroczneocenyklasyfikacyjnezobowiązkowychidodatkowychzajęćedukacyjnychor
azzajęćdlamniejszościnarodowejsąocenamiopisowymi. 
                                                 
19Uchwała Nr 5/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2019r. 
20Uchwała Nr 5/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2019r. 
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13.Roczneorazkońcoweocenyklasyfikacyjne,począwszyodklasIV,ustalasięwstopniachwgnastę
pującejskali: 
1)stopieńcelujący  -6; 
2)stopieńbardzodobry -5; 
3)stopieńdobry  -4; 
4)stopieńdostateczny -3; 
5)stopieńdopuszczający -2; 
6)stopieńniedostateczny -1. 
14.Stopnie,októrychmowawust.13pkt1-
5sąocenamipozytywnyminatomiastnegatywnąocenąklasyfikacyjnąjestocenaustalonawstopniu.
októrymmowawust.13pkt6. 
15.Śródrocznairocznaopisowaocenaklasyfikacyjnazzajęćedukacyjnychuwzględniapoziomipos
tępywopanowaniuprzezuczniawiadomościiumiejętnościwstosunkudowymagańokreślonychwp
odstawieprogramowejkształceniaogólnegoiefektówkształceniadladanegoetapuedukacyjnegoor
azwskazujepotrzebyrozwojoweiedukacyjneuczniazwiązanezprzezwyciężaniemtrudnościwnau
celubrozwijaniemuzdolnień. 
16.Śródroczne,roczneikońcoweocenyklasyfikacyjnezobowiązkowychidodatkowychzajęćeduk
acyjnychorazzajęćdlamniejszościnarodowejdlauczniaposiadającegoorzeczenieopotrzebiekszta
łceniaspecjalnegowydanezewzględunaupośledzenieumysłowewstopniuumiarkowanymlubzna
cznymsąocenamiopisowymi. 
17.Śródrocznąirocznąocenęklasyfikacyjnązzajęćedukacyjnychdlauczniaposiadającegoorzecze
nieopotrzebiekształceniaspecjalnegoustalanauczycielprowadzącydanezajęciaedukacyjne,pozas
ięgnięciuopiniinauczycielazatrudnionegowceluwspółorganizowaniakształceniaintegracyjnego. 
18.Jeżeliwwynikuklasyfikacjiśródrocznejstwierdzono,żepoziomosiągnięćedukacyjnychucznia
uniemożliwilubutrudnikontynuowanienaukiwoddzialeklasyprogramowowyższej,szkoławmiar
ęmożliwościstwarzauczniowiszansęuzupełnieniabraków. 
19.Laureatkonkursuprzedmiotowegoozasięguwojewódzkimlubponadwojewódzkimorazlaureat
lubfinalistaogólnopolskiejolimpiadyprzedmiotowejotrzymujezdanychzajęćedukacyjnychnajw
yższąpozytywnąrocznąocenęklasyfikacyjną.uczeń,którytytułlaureatakonkursuprzedmiotoweg
oozasięguwojewódzkimlubponadwojewódzkimlubtytułlaureatalubfinalistyogólnopolskiejolim
piadyprzedmiotowejuzyskałpoustaleniurocznejocenyklasyfikacyjnejzzajęćedukacyjnych,otrzy
mujeztychzajęćedukacyjnychnajwyższąpozytywnąkońcowąocenęklasyfikacyjną. 
 

§60g. 
 
1.Oceniamyprzyrostwiedzyiumiejętnościwgkryteriówprzyjętychprzeznauczycielinauczaniazin
tegrowanegoiprzedmiotowego,którezostanąumieszczonewniżejwymienionychsystemachoceni
ania. 
1)Wedukacji wczesnoszkolnej wklasachI–
IIIocenaklasyfikacyjnajestocenąopisowąipowinnazawieraćinformacjedotyczące: 
a)postępówuczniaiefektówjegopracy, 
b)napotykanychprzezniegotrudnościwrelacjidomożliwościiwymagańedukacyjnych, 
c)potrzebrozwojowychucznia, 
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d)nauczycielskichpropozycjikonkretnychdziałańpomocnychwpokonywaniutrudnościprzezucz
nia. 
2)Wramachkażdejztychczterechgrupinformacjiuwzględniasięnastępującesferyrozwojuucznia: 
a)rozwójpoznawczy:mówienie,słuchanie,czytanie,pisanie,umiejętnościmatematyczne,umiejęt
nościprzyrodniczo–geograficzne, 
b)rozwójartystyczny, 
c)rozwójfizycznyispołeczno–emocjonalny, 
d)zachowaniewgrupie, 
e)zachowanieprzypracy, 
f)kulturaosobista. 
3)Wnauczaniuprzedmiotowymwocenianiuuwzględniamy:osiągnięcia,uzdolnienia,systematycz
nośćipostępyucznia. 
2.Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny rozumiemy jako oczekiwane osiągnięcia 
uczniów, polegające na skutecznym działaniu w określonych sytuacjach. 
1)Wymagania na ocenę dopuszczającą obejmują elementy treści nauczania: 
a)niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, 
b)potrzebne w życiu. 
Wskazują one na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach 
programowych, a także na opanowaniu w znacznym stopniu wiadomości podstawowych. 
2)Wymagania na ocenę dostateczną obejmują elementy treści nauczania: 
a) Najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, 
b) Łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, 
c) niewielkim stopniu złożoności, a wiec przystępne, 
d)Często powtarzające się w programie nauczania, 
g)Dające się wykorzystać w szkolnych i pozaszkolnych sytuacjach, 
f)Określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań w podstawach 
programowych, 
gProste i uniwersalne umiejętności, niezbędne do życia, w mniejszym zakresie wiadomości. 
3)Wymagania na ocenę dobrą obejmują elementy treści nauczania: 
a)Istotne w strukturze przedmiotu, 
b)Bardziej złożone niż treści na stopień dostateczny, 
c)Przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych 
przedmiotów szkolnych, 
d)Użyteczne w szkolnej i poza szkolnej działalności, 
e)Wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, według wzorów 
znanych z lekcji i podręczników. 
4)Wymagania na ocenę bardzo dobrą obejmują pełny zakres treści określonych programem 
nauczania: 
a)Wymagające korzystanie z różnych źródeł, 
b)Umożliwiające rozwiązywanie problemów, 
c)Pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym. 
5)Wymagania na ocenę celującą obejmują pełny zakres treści określonych programem 
nauczania: 
a)Stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia, 
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b)Umożliwiające biegłe posługiwanie się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub praktycznych, proponowaniu nietypowych rozwiązań   
c)Wynikające z indywidualnych zainteresowań, 
d)Pozwalające osiągać sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.21 
 
4.OcenianiewklasachI–
IIImacharakterciągły,odbywasięnabieżąco.Nauczycielsprawdzawykonaneprace,chwalizawysił
ek,nagradzauśmiechem,pochwałą,gestemorazzwrotami: 
1)wspaniale; 
2)dobrze; 
3)zadowalająco; 
4)musiszjeszczepopracować. 
5.Swojespostrzeżenianauczycielzapisujewdziennikulekcyjnymsymbolamiliterowymi: 
1)A–wspaniale; 
2)B–dobrze; 
3)C–zadowalająco; 
4)D–musiszjeszczepopracować. 
6.Ocenaopisowastanowidokument,któryjestpodsumowaniemśródrocznymirocznymosiągnięće
dukacyjnychizachowaniauczniaijestzawartawdziennikulekcyjnymorazwarkuszuocen. 
7.W klasach IV – VIII prace pisemne (testy, sprawdziany, prace klasowe) sprawdzane są 
według kryteriów ocen wyrażonych w procentach: 

1) Celujący:  100 % 
2) Bardzo dobry:       99% - 90% 
3) Dobry:              89% - 75% 
4) Dostateczny:         74% - 51% 
5) Dopuszczający: 50% - 30% 

   6)  Niedostateczny: mniej niż 30%22 
8.Ustalasięrównież,że: 
1)Wzależnościodpoziomuwynikówuzyskiwanychwdanejklasie,procentowaskalaocenmożeulec
zmianieztolerancją+,-5%. 
2)Pracepisemnezjęzykapolskiegoocenianiesąwedługszczegółowychkryteriówprzedmiotowych
,zawartychwprzedmiotowymsystemieoceniania. 
9.Wewnątrzszkolnezasadyocenianiaokreślająiprecyzująliczbępracpisemnychnastępująco: 
1)wtygodniu:2pracepisemne(pracaklasowalubsprawdzian); 
2)wdniu:1pracapisemna. 
10.Pracepisemnezapowiadanesąztygodniowymwyprzedzeniemipoprzedzonesąlekcjautrwalają
cą,któradokładnieokreślatreściiumiejętnościobjętepóźniejsządiagnozą.Terminoddawaniapracp
isemnychniemożeprzekraczaćjednegotygodnia. 

                                                 
21Uchwała Nr 8/2018/2019 Rady Pedagogicznej z dnia 12września 2018r. 
 
22Uchwała Nr 5/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2019r. 
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11.Zadaniadomoweiróżneformyaktywnościucznianalekcjinauczycielocenianabieżąco,przynaj
mniejjedenrazwmiesiącu,zgodniezzasadamiocenianiazdanegoprzedmiotu,gromadzącminimum
4–5ocenbieżącychwsemestrze. 
12.Ocenarocznauwzględniacałorocznąpracęucznia. 
13.Gromadzenieinformacjiouczniuprzezwychowawcówinauczycieli: 
1)Prowadzeniekartyobserwacjiuczniazawartejwzeszyciewychowawcy; 
2)ProwadzeniewklasachI–IIIdzienniczkówzawierającychocenęosiągnięćdydaktyczno–
wychowawczychucznia; 
3)Dziennikilekcyjneizajęćpozalekcyjnych. 
 

§60h. 
 

1.Zasadypoprawianiawynikówniekorzystnych: 
1)Uczeńmaprawodopoprawieniaocenyniekorzystnejzodpowiedziustnejwterminieustalonympr
zeznauczycielaprzedmiotu; 
2)Uczeńmaprawodopoprawieniaocenyniekorzystnejzpracypisemnejwuzasadnionychprzypadk
achwuzgodnieniuznauczycielemprzedmiotu,wedługzasadujętychwprzedmiotowychsystemach
ocenianiadokumentującocenamiwedługzapisu:np.1\3. 
2.Ustalasię,żenadniwolneodnaukiniezadajesiępracpisemnych. 
3.Uczeńmaprawododwukrotnegonieodrobieniapracydomowej,bądźbrakuzeszytuprzedmiotow
egolubzeszytućwiczeńwciągusemestruijednegonieprzygotowaniadolekcji.Faktytezgłaszanaucz
ycielowinapoczątkulekcji.Wprzypadkuniepoinformowanianauczycielauczeńmożeotrzymaćoce
nęniedostateczną.Zaistniałezdarzenieodnotowujesięwdziennikukropką. 
 

§60i. 
 

Uchylony23 
 

§60j. 
 
Uchylony24 

§60k. 
 
Uchylony25 

§60l.26 
 
1. Zachowanie ucznia oceniane jest systematycznie przez cały rok szkolny – wszyscy 

                                                 
23 Uchwała Nr 5/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2019r. 
 
24 Uchwała Nr 5/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2019r. 
 
25 Uchwała Nr 5/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2019r. 
 
26 Uchwała Nr 5/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2019r. 
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nauczyciele na bieżąco zapisują w zeszycie uwag swoje opinie i spostrzeżenia na temat 
uczniów. 

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania wystawiana jest z uwzględnieniem 
sześciu obszarów:  
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 
4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
7) okazywanie szacunku innym osobom; 
3. Śródroczną i roczną ocenę zachowania w klasach I – III ustala się według następującej 
skali:  
1)A- uczeń reprezentuje postawę wzorową,  
2)B – uczeń reprezentuje postawę bardzo dobrą,  
3)C – uczeń reprezentuje postawę dobrą,  
4)D – uczeń reprezentuje postawę niewłaściwą 
4. Śródroczną i roczną  ocenę zachowania, począwszy od klasy czwartej, ustala się według 
następującej skali: 
1) zachowanie wzorowe,  
2) zachowanie bardzo dobre,  
3) zachowanie dobre,  
4) zachowanie poprawne,  
5) zachowanie nieodpowiednie,  
6) zachowanie naganne. 
5. Jedno poważne wykroczenie niezgodne ze Statutem Szkoły i ogólnie obowiązującymi 
normami społecznymi może spowodować obniżenie oceny  do nieodpowiedniej lub nagannej. 

6. Przed wystawieniem oceny wychowawca klasy uwzględnia i konsultuje: 

1) zalecenia zawarte w opinii PPP (jeśli taką posiada uczeń), 

2) opinię na temat ucznia z nauczycielami i pracownikami szkoły, 

3) opinię na temat ucznia z zespołem klasowym, 

4) samoocenę ucznia. 
Ostateczną decyzję o ocenie zachowania podejmuje wychowawca. 
7. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zachowania w oddziałach klas  
I-III są ocenami opisowymi. 
8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.511. 
9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń 
lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 
10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 



 

 
 

41 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

11. Kryteria oceny zachowania w klasach I – III 
1)Uczeń, który reprezentuje postawę wzorową (A) 
a)sumiennie przygotowuje się do zajęć, często podejmuje zadania dodatkowe.  
b)nie opuszcza zajęć szkolnych, a sporadyczne nieobecności ma zawsze usprawiedliwione.  
c)zawsze uzupełnia braki wynikające z nieobecności.  
d)zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników, e)nigdy nie 
używa wulgaryzmów.  
f)Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa.  
g)jest zawsze koleżeński.  
h)Nigdy nie bierze udziału w bójkach, kłótniach i sporach.  
i)Nigdy się nie spóźnia na zajęcia.  
j)Wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych.  
k)Sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego.  
l)Zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne.  
m)Aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.  
n)Zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.  
2) Uczeń, który reprezentuje postawę bardzo dobrą(B) 
a) Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć.  
b) Ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i uzupełnia braki z nimi związane.  
c) Najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników.  
d) Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński. Nie bierze udziału w 

bójkach, kłótniach i sporach.  
e) Sporadycznie spóźnia się na zajęcia.  
f) Bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych.  
g) Bez zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego.  
h) Dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne.  
i) Chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.  
j) Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. 
3) Uczeń, który reprezentuje postawę dobrą(C) 
a) Uczeń zazwyczaj jest dobrze przygotowany do zajęć, a jego nieobecności są zazwyczaj 

usprawiedliwione  
b) Zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników.  
c) Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie po 

zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński.  
d) Zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach. Często spóźnia się na zajęcia.  
e) Nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych.  
f) Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. 

dyżurnego.  
g) Zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne.  
h) Uczestniczy w życiu klasy i szkoły.  
i) Zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.  
4) Uczeń, który reprezentuje postawę niewłaściwą(D) 
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a) Uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć.  
b) Jego nieobecności są często nieusprawiedliwione.  
c) Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób i rówieśników, używa 

wulgaryzmów.  
d) Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa.  
e) Jest niekoleżeński.  
f) Jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. 
g)  Nagminnie spóźnia się na zajęcia.  
h) Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych.  
i) Nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji, np. dyżurnego.  
j) Niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego.  
k) Niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.  
l) Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy.  
12.KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA W KLASACH IV - VIII  
1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria: 

  a)Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

-  uczeń osiąga wyniki nauczania maksymalnie w stosunku do swoich możliwości, 

- zawsze jest przygotowany do lekcji (dopuszcza się sytuacje losowe), 

- sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela, 

- rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie 
różnorodnych prac i zadań, można na nim polegać, 

- bierze udział (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) w konkursach, zawodach, 
uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich 
organizowaniu, 

- nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia, brak nieuzasadnionych spóźnień, 

- wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego, 

- zawsze wzorowo zachowuje się na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą, 
- w szkole zawsze nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd, 

- rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub 
poprzez samokształcenie. 
 
b)Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

- podejmuje działania społeczne w klasie, w szkole i poza nią (np. wolontariat, pomoc 
koleżeńska i inne), 

- przestrzega norm współżycia społecznego, nie wykazuje agresji słownej i fizycznej, 

- dba i szanuje mienie szkolne, swoich kolegów i społeczne, 

- podejmuje działania proekologiczne (np. zbiera surowce wtórne). 
c) Dbałość o honor i tradycje szkoły: 

- szanuje tradycję szkolną, bierze aktywny udział w akademiach i uroczystościach szkolnych, 

- dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek szkolnych, imprez okolicznościowych, 
zawodów sportowych i innych imprez organizowanych przez szkołę i środowisko lokalne. 
d) Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, dbałość o piękno mowy ojczystej: 
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- nigdy nie używa wulgaryzmów, 

- jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych osób, 

- przeciwstawia się i reaguje na wszelkie przejawy przemocy, agresji i brutalności, 

- sam dostrzega i właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia, 

- nie ulega namowom, nie daje się sprowokować, 

- zawsze używa zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, 
przepraszam. 
e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

- dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą, 

- dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

- nie opuszcza terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i podczas przerw, 

- nie ulega nałogom. 
f) Okazywanie szacunku innym osobom: 

a) umie współpracować w zespole, 

b) jest uczynny wobec słabszych i potrzebujących pomocy, 

c) szanuje pracę innych, 

d) respektuje i toleruje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne 
wobec siebie i innych. 
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria  
a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

- jest przygotowany do lekcji, 

- wykonuje polecenia nauczyciela, 
- angażuje się (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) do udziału w konkursach, zawodach, 
uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich 
organizowaniu, 

- nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia, brak nieuzasadnionych spóźnień, 

- wywiązuje się z obowiązków dyżurnego, 

- w szkole nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd, 

- zmotywowany przez nauczycieli rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach 
szkolnych, pozaszkolnych lub poprzez samokształcenie. 

b) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

- jest aktywny w klasie, szkole i poza nią, 

- przestrzega norm współżycia społecznego, nie wykazuje agresji słownej i fizycznej, 

- dba i szanuje mienie szkolne, swoich kolegów i społeczne, 

- podejmuje działania proekologiczne (np. zbiera surowce wtórne). 
c)Dbałość o honor i tradycje szkoły: 

- szanuje tradycję szkolną, bierze aktywny udział w akademiach i uroczystościach szkolnych, 

- dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek szkolnych, imprez okolicznościowych, 
zawodów sportowych i innych imprez organizowanych przez szkołę i środowisko lokalne. 
d) Godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, dbałość o piękno mowy ojczystej: 

- nie używa wulgaryzmów, 



 

 
 

44 

- po zwróceniu uwagi natychmiast eliminuje uchybienia w swoim zachowaniu, 

- nie ulega namowom, nie daje się sprowokować, 

- stosuje zwroty grzecznościowe: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam. 
e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób: 

- dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą, 

- dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

- nie opuszcza terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i podczas przerw, 

- nie ulega nałogom. 
f) Okazywanie szacunku innym osobom: 

- umie współpracować w zespole, 

- jest uczynny, w razie potrzeby pomaga innym, 

- szanuje pracę innych, 

- odpowiednio zareaguje i przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji. 
3. Ocenę dobrą z zachowania  otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria  
a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

- jest przygotowany do lekcji i w miarę możliwości robi postępy, 
- nie spóźnia się na lekcje z przyczyn nieusprawiedliwionych, ma do 6 godzin opuszczonych 
nieusprawiedliwionych, 

- podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań, 

- wywiązuje się z obowiązków dyżurnego, 

- w szkole nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd, 

- zmotywowany przez nauczycieli rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach 
szkolnych, pozaszkolnych lub poprzez samokształcenie. 
b) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

- w miarę swoich możliwości bierze udział w akademiach i uroczystościach szkolnych i 
pozaszkolnych, 

- przestrzega norm współżycia społecznego, nie wykazuje agresji słownej i fizycznej, 

- dba i szanuje mienie szkolne, swoich kolegów i społeczne, 

- angażuje się w życie klasy w wybrany przez siebie sposób. 
c)Dba o honor i tradycje szkoły: 

- szanuje tradycję szkolną, 

- dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek szkolnych i innych imprez organizowanych 
przez szkołę i środowisko lokalne. 
d)Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, dbałość o piękno mowy ojczystej: 

- nie używa wulgaryzmów, 

- zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą, podczas uroczystości i zawodów nie 
budzi zastrzeżeń, 

- zachowanie ucznia w każdej sytuacji nie wymaga interwencji wychowawcy, pedagoga, 
dyrektora szkoły, uczeń nie otrzymuje nagan, 

- stosuje zwroty grzecznościowe: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam. 
e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

- dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą, 
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- dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

- nie opuszcza terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i podczas przerw, 

- nie ulega nałogom. 
f) Okazywanie szacunku innym osobom: 

- angażuje się we współpracę w zespole, 

- stara się być uczynnym wobec słabszych, stara się udzielać pomocy potrzebującym, 

- szanuje pracę innych, 

- respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i 
innych. 
4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 
a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

- motywowany sporadycznie podejmuje dodatkowe działania, 

- nie wykonuje wszystkich powierzonych mu obowiązków, 
- sporadycznie jest nieprzygotowany do lekcji, 

- najczęściej nie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego, 

 zdarza mu się nie mieć obuwia zmiennego i stroju apelowego. 
b) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

- dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek szkolnych i innych imprez organizowanych 
przez szkołę i środowisko lokalne, 

- nie stosuje agresji fizycznej wobec społeczności szkolnej, sporadycznie stosuje agresję 
słowną, 

- stara się uczestniczyć w życiu klasy i szkoły, 

- sporadycznie podejmuje działania społeczne, 

- stara się dbać i szanować mienie swoich kolegów, mienie szkolne i społeczne, 

- nie zawsze przestrzega norm współżycia społecznego. 
c)Dba o honor i tradycje szkoły: 

- szanuje tradycję szkolną, 

- zazwyczaj dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek szkolnych i innych imprez 
organizowanych przez szkołę i środowisko lokalne. 
d)Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, dbałość o piękno mowy ojczystej: 

- sporadycznie używa wulgaryzmów, 

- czasami doprowadza do zatargów z kolegami, 

- zachowanie ucznia czasami wymaga interwencji pedagoga,  

- nie zawsze stosuje zwroty grzecznościowe: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, 
przepraszam. 
e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

- dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą, 

- zazwyczaj dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

- nie ulega nałogom, 
- pije w szkole napoje energetyzujące. 
f) Okazywanie szacunku innym osobom: 

- zazwyczaj przestrzega zasad przyjętych w pracy zespołowej, 
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- szanuje pracę innych. 
5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 
a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 
- rzadko współpracuje z nauczycielem w procesie uczenia się, 

- sporadycznie wykorzystuje szanse stwarzane mu przez szkołę, 

- nie jest zainteresowany życiem klasy i szkoły, 

- często nie posiada stroju sportowego, apelowego, obuwia zmiennego, ma niestosowny 
wygląd, 

- nie przestrzega obowiązków dyżurnego, 

- spóźnia się na lekcje, bez usprawiedliwienia opuszcza godziny lekcyjne, 
- nagminnie bez zgody nauczyciela używa telefonu komórkowego na lekcji. 
b) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: 

- nie przestrzega norm współżycia społecznego, 

- często stosuje agresję słowną i fizyczną wobec społeczności szkolnej, 
- nie dba o mienie swoje i cudze, 

- sporadycznie podejmuje działania na rzecz klasy, 

- nagminnie zakłóca przebieg lekcji i uroczystości szkolnych. 
c)Dbałość o honor i tradycję szkoły: 

- nie szanuje tradycji szkoły, 

- nie dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek szkolnych i innych imprez organizowanych 
przez szkołę i środowisko lokalne. 
d)Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, dbałość o piękno mowy ojczystej: 

- używa wulgaryzmów, 

- doprowadza do zatargów z kolegami, 

- nie przejawia właściwego zachowania wobec społeczności szkolnej, 

- rzadko reaguje właściwie na uwagi nauczycieli i pracowników szkoły, 

- ma negatywny wpływ na innych, 

- nie używa zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, 
przepraszam. 

- stosowana interwencja nauczycieli, wychowawcy, pedagoga sporadycznie przynosi 
pozytywny skutek. 
e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

- nie dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą, 

- naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych, 

- ulega nałogom, pije napoje energetyzujące. 
f) Okazywanie szacunku innym osobom: 

- przeszkadza / utrudnia pracę zespołową, 

- nie szanuje pracy innych. 
6. Niezależnie od spełnienia przez ucznia wyżej wymienionych kryteriów ocenę obniża się 
do: 
a) nieodpowiedniej za: 

- udział w bójkach, prowokacjach, zachęcanie kolegów do złych uczynków, 
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- świadome i wyrachowane niszczenia mienia szkolnego i prywatnego społeczności szkolnej, 

- ucieczki, wyjścia do sklepu i poza teren szkoły w czasie przerw i lekcji, 

- niegodne zachowanie ucznia w czasie wycieczek, wyjazdów, konkursów, zawodów 
sportowych, 

- stosowanie różnych form cyberprzemocy wobec kolegów i koleżanek: nękanie, straszenie, 
szantażowanie, dopisywanie obraźliwych komentarzy na forach dyskusyjnych lub blogach, 
publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów, 
robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody podszywanie się; 

b) nagannej za: 

- ciężkie pobicie członka społeczności szkolnej, 

- zażywanie, posiadanie substancji odurzających, 

- palenie papierosów, picie alkoholu,  

- kradzież, szantaż, wymuszanie pieniędzy, wartościowych przedmiotów, jedzenia, 
- fałszowanie podpisów i dokumentów, 
- stosowanie różnych form cyberprzemocy wobec kolegów i koleżanek, nauczycieli, 
pracowników szkoły, osób dorosłych: ubliżanie, wyzywanie, szykanowanie, obrażanie na 
portalach społecznościowych, w sieci, poprzez SMS, MMS, w komunikatorach, grach 
sieciowych, nagrywanie i udostępnianie filmików i zdjęć bez zgody zainteresowanej osoby, 
uporczywe nękanie innej osoby lub podszywanie się pod nią i wykorzystywanie jej 
wizerunku, w celu wyrządzenia szkody majątkowej lub osobistej, wysyłanie 
prowokacyjnych seksualnie obrazów siebie lub tekstów o tematyce seksualnej, publikowanie 
treści nawołujących do nietolerancji i nienawiści, treści pornograficznych, treści 
promujących przemoc oraz obrażenia fizyczne i śmierć, treści promujących niebezpieczny 
tryb życia, treści zawierające elementy manipulacji. 

12. W połowie I i II semestru, podczas godzin wychowawczych, odbywa się jawne 
przedstawienie proponowanych ocen zachowania. 
13. Wychowawca może wykluczyć z wycieczki szkolnej ucznia, który łamie przepisy Statutu 
Szkoły. 
14. Wychowawca w ocenie może uwzględnić zachowanie ucznia poza terenem szkoły, jeżeli 
doszło do przemocy fizycznej lub psychicznej, kradzieży lub zniszczenia mienia.  
15. Uczniowi obniża się ocenę z zachowania, jeżeli posiada więcej niż  50 godzin 
nieobecnych i nieusprawiedliwionych. 
 

 
§60m. 

 
1.Nauczycieleposzczególnychprzedmiotówmająobowiązeknamiesiącprzedzakończeniemseme
strupoinformowaćwychowawcówoprzewidywanychokresowychirocznychocenachniedostatec
znych.Wychowawcamaobowiązekpoinformowaćrodzicówoocenachniedostatecznychorazzagr
ożeniunieklasyfikowaniemzjednego,kilkulubwszystkichprzedmiotówwformiepisemnej. 
2.Tydzieńprzedklasyfikacyjnymposiedzeniemradypedagogicznejnauczycieleprzedmiotówinfo
rmująuczniaoprzewidywanychdlaniegoocenachklasyfikacyjnych. 
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3.Rodzicenieobecniwzebraniumająobowiązekwciągu3dniroboczychododbytegowszkolezebra
niaprzybyćdoszkoły,skontaktowaćsięzwychowawcąoddziału(wczasiewyznaczonegodyżuruwy
chowawcy)iodebraćodwychowawcyzapotwierdzeniemodbiorupisemnąinformacjęoprzewidyw
anychrocznychocenachzzajęćedukacyjnychiprzewidywanejrocznejoceniezachowania.Wczasie
nieobecnościwychowawcyoddziału,informacjępisemnąrodziceodbierająwsekretariacieszkoły. 
4.Jeżelirodziceniedopełniąww.obowiązków,szkołalistempoleconymzezwrotnympotwierdzenie
modbioruprzesyłapisemnainformacjęoprzewidywanychrocznychocenachzzajęćedukacyjnychi
przewidywanejrocznejoceniezachowanianaadreszamieszkaniarodziców.Wysyłaniedorodziców
uczniadwukrotnielistupoleconegozezwrotnympotwierdzeniemodbioru,któryniezostałodebrany
przezrodziców,uznajesięza odebrany. 
 

§60n. 
 
1.Uczeń,któryotrzymałinformacjęoprzewidywanychdlaniegorocznychocenachzobowiązkowyc
hidodatkowychzajęćedukacyjnychorazprzewidywanejrocznejoceniezachowaniaichciałbyuzys
kaćwyższeocenyniżprzewidywane,możezgłosićwniosekwtejsprawiedonauczycielazajęćedukac
yjnychlubwychowawcywterminie5dniodotrzymaniainformacji. 
2.Nauczycielzajęćedukacyjnych,którychdotyczywniosekucznialubrodzica,ustalaterminpopraw
yorazformęzadańzwiązanychzprogramowymmateriałemrealizowanymwrokunadanąocenę,okt
órąubiegasięuczeń.Wpoprawienawniosekuczniamożeuczestniczyćwychowawcairodzicucznia. 
3.Sprawdzeniewiedzyiumiejętnościuczniaprzeprowadzanauczycieldanychzajęćedukacyjnych
wobecności,wskazanegoprzezdyrektoraszkołynauczycielatakichsamychlubpokrewnychzajęće
dukacyjnych. 
4.Zprzeprowadzonychczynnościsprawdzającychsporządzasięprotokół(oddzielnydlakażdychza
jęćedukacyjnych),któryzwiera: 
1)imionainazwiskanauczycieli,korzyprzeprowadziliczynnościsprawdzające; 
2)termintychczynności; 
3)zadaniasprawdzające; 
4)wynikczynnościsprawdzającychorazustalonąocenę; 
5)podpisynauczycieli,którzyprzeprowadziliczynnościsprawdzające. 
5.Pisemnywniosekucznialubjegorodzicóworazprotokółzprzeprowadzonychczynnościsprawdz
ającychstanowidokumentacjęwww.sprawie;doprotokołudołączasiępisemnepraceuczniaiinform
acjęojegoustnychodpowiedziach. 
6.Warunkiemuzyskaniawyższejniżprzewidywanarocznejocenyklasyfikowaniazobowiązkowyc
hlubdodatkowychzajęćedukacyjnychjestspełnieniewymagańedukacyjnychpodczaspoprawywz
akresiedanejklasyinaocenę,októrąubiegasięuczeń. 
7.Jeśliuczeńniespełniwymagań,otrzymujerocznąocenęklasyfikowania,któraniemożebyćniższa
niżocenaprzewidywana. 
8.Poprawa,odniesieniudozajęćwychowaniafizycznegoizajęćkomputerowych,powinnamiećfor
męzadańpraktycznych,awodniesieniudopozostałychzajęćedukacyjnychmożemiećformępisemn
ą,ustną,atakżezadańpraktycznych. 
9.Wprzypadkuwnioskuuczniaopodwyższenierocznejocenyzzachowaniawychowawcawspólnie
zconajmniejdwomanauczycielamiuczącymiwtejklasieorazprzewodniczącymSamorząduUczni
owskiegolubjegozastępcą,wobecnościzainteresowanegoucznia,ponownieustalająocenęzachow
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ania.Przyustalaniunależywziąćpoduwagęargumentyucznialubjegorodziców,dotyczącewszczeg
ólnościinnych,nieznanychdotądosiągnięćpozaszkolnychucznia. 
10.Dyrektorszkoływrazzwychowawcąoddziałuprzeprowadzaanalizęzasadnościprzewidywanej
przezwychowawcęoddziałuocenyzachowaniawoparciuoargumentacjęwychowawcyiobowiązuj
ącądokumentację(opiniazespołunauczycieliuczącychucznia,opiniazespołuklasowego,opiniaoc
enianegoucznia)zodwołaniemdokryteriówocenzachowania,wterminie…..dniroboczychoddnia
wpłynięciapisemnychzastrzeżeńucznialubjegorodziców. 
11.Dyrektorszkołymożepowołaćzespółnauczycieliuczącychdanyoddział,doktóregouczęszczau
czeń,poszerzonyoudziałwpracachzespołu:pedagoga,psychologa,uczniówsamorząduklasowego
(najmniej3przedstawicieli),celemdodatkowejanalizyproponowanejprzezwychowawcęoddziału
ocenyzachowania.Dyrektorszkołyjestprzewodniczącymtegozespołu. 
12.Argumentynauczycieliorazuczniówmogąprzekonaćwychowawcęoddziałuozmianieprzewid
ywanejoceny.Wychowawcaoddziałumożezmienićlubutrzymaćprzewidywanąocenęzachowani
apoanalizieprzeprowadzonejzdyrektoremlubpoanalizieprzeprowadzonejwww.zespole. 
13.Zprzeprowadzonejanalizyzasadnościproponowanejocenysporządzasięprotokół,któryzwiera
: 
1)imionainazwiskauczestników,którzybraliudziałwanalizieproponowanejoceny; 
2)terminspotkaniazespołu; 
3)ostatecznąocenęzachowaniaprzewidywanąprzezwychowawcęoddziału; 
4)podpisyosóbuczestniczącychwspotkaniu. 
14.Pisemnywniosekucznialubjegorodzicóworazprotokółzprzeprowadzonejanalizyzasadnościp
roponowanejocenystanowiądokumentacjęwww.sprawie. 
15.Zprzeprowadzonegopostępowaniawychowawcalubnauczycielsporządzakrótkąnotatkępotwi
erdzonaprzezuczniapodpisem. 
16.Wniosek,októrymmowawpowyższychustępachmożetakżezłożyćrodzicucznia. 
17.Ustalenieocenrocznychzzajęćedukacyjnychizachowaniamusinastąpićnajpóźniejnajedendzie
ńprzedklasyfikacyjnymposiedzeniemRadyPedagogicznej. 
 

§60o. 
 
1.Uczeńlubjegorodzicemogązgłosićzastrzeżeniadodyrektoraszkoły,jeżeliuznają,żerocznaocena
klasyfikacyjnazzajęćedukacyjnychlubrocznaocenaklasyfikacyjnazachowaniazostałaustalonani
ezgodniezprzyjętymiprzepisamiprawadotyczącymitrybuustalaniatejoceny.Zastrzeżeniezgłasza
sięoddniaustaleniarocznejocenyklasyfikacyjnejzzajęćedukacyjnychlubrocznejocenyklasyfikac
yjnejzachowania,niepóźniejniżwterminie2dniroboczychoddniazakończeniarocznychzajęćdyda
ktyczno-wychowawczych. 
2.Wprzypadkustwierdzenia,żerocznaocenaklasyfikacyjnazzajęćedukacyjnychlubrocznaocenak
lasyfikacyjnazachowaniazostałaustalonaniezgodniezprzepisamidotyczącymitrybuustalaniatejo
cenydyrektorpowołuje komisję, która: 
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. 
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3.Sprawdzianwiadomościiumiejętnościuczniawzględnieustalenienowejrocznejocenyklasyfika
cyjnejzzachowaniawinnoodbyćsię: 
1)zarazpowpłynięciuwnioskuijegorozpatrzeniu(jeszczewczerwcu)dlauczniówkończącychszko
łępodstawową; 
2)napoczątkuostatniegotygodniaferiiletnichdlauczniów,którzymająuzyskaćświadectwapromoc
yjne. 
4.Sprawdzianwiadomościiumiejętnościuczniazplastyki,muzyki,techniki, zajęć technicznych, 
zajęć 
komputerowych,informatykiiwychowaniafizycznegomaprzedewszystkimformęzadańpraktycz
nych. 
5.Terminsprawdzianu,októrymmowauzgadniasięzrodzicamiiuczniem. 
Termin,októrymmowawust.5niemożeprzekroczyć5dnioddniazgłoszeniazastrzeżeń. 
6.Wskładkomisji,wchodzą: 
1)wprzypadkurocznejocenyklasyfikacyjnejzzajęćedukacyjnych: 
a)dyrektorszkołyalbonauczycielwyznaczony przez dyrektora -jakoprzewodniczącykomisji, 
b)nauczycielprowadzącydanezajęciaedukacyjne, 
c)nauczycielizdanejlubinnejszkołytegosamegotypu,prowadzącytakiesamezajęciaedukacyjne; 
2)wprzypadkurocznejocenyklasyfikacyjnejzzachowania: 
a)dyrektorszkołyalbonauczycielwyznaczony przez dyrektora -jakoprzewodniczącykomisji, 
b)wychowawcaoddziału, 
c)wskazanyprzezdyrektoraszkołynauczycielprowadzącyzajęciaedukacyjnewdanymoddziale, 
d)przedstawicielsamorząduuczniowskiego, 
e)przedstawicielradyrodziców; 
7.Wszczególnieuzasadnionychprzypadkachnauczycielprowadzącydanezajęciaedukacyjnemoż
ebyćzwolnionyzudziałuwpracykomisjinawłasnąlubinnychosóbprośbę.Dyrektorszkołypowołuj
ewtedyw skład komisji 
innegonauczycielaprowadzącegotakiesamezajęciaedukacyjne,ztym,żepowołanienauczycielaza
trudnionegowinnejszkolenastępujewporozumieniuzdyrektoremtejszkoły. 
8.Rocznaocenaklasyfikacyjnazachowaniaustalonajestwdrodzegłosowaniaczłonkówkomisjizw
ykłąwiększościągłosówwterminie5dnioddniazgłoszeniazastrzeżeń,awprzypadkurównejliczbyg
łosówdecydujegłosprzewodniczącegokomisji. 
9.Zprackomisjisporządzasięprotokółzawierającywszczególności: 
1)wprzypadkurocznejocenyklasyfikacyjnejzzajęćedukacyjnych: 
a)składkomisji, 
b)terminsprawdzianu, 
c)nazwazajęćedukacyjnych,zktórychbyłprzeprowadzanysprawdzian, 
d)imięinazwiskoucznia, 
e)zadaniasprawdzające, 
f)wyniksprawdzianuorazustalonąocenę klasyfikacyjną; 
Doprotokołudołączasiępisemnąpracęuczniaizwięzłąinformacjęoustnychodpowiedziachucznia. 
2)wprzypadkurocznejocenyklasyfikacyjnejzzachowania: 
a)składkomisji, 
b)terminposiedzeniakomisji, 
c)imięinazwiskoucznia, 
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d)wynikgłosowania, 
e)ustalonąocenęklasyfikacyjną zzachowaniawrazzuzasadnieniem. 
Protokółstanowizałącznikdoarkuszaocenucznia. 
10.Ustalonaprzezkomisjęrocznaocenaklasyfikacyjnazzajęćedukacyjnychorazrocznaocenaklas
yfikacyjnazzachowanianiemożebyćniższaodustalonejwcześniejoceny. 
11.Rocznaocenaklasyfikacyjnazzajęćedukacyjnychustalonawwynikuegzaminupoprawkowego
(termindozgłoszeniazastrzeżeniawynosi5dniroboczychoddniaprzeprowadzeniaegzaminupopra
wkowego)jest ostateczna. 
 

 
 
 

§60p. 
 
1.Uczeń,któryuzyskałrocznąocenęniedostatecznązjednychzajęćedukacyjnychnieotrzymujepro
mocjidooddziałuklasynastępnejlubniekończyszkołypodstawowej. 
2.Uczeńpowtarzaostatnioddziałklasyszkołypodstawowejiprzystępujewrokuszkolnym,wktórym
powtarzaoddziałklasydoegzaminu. 
3.Uczeńkończyszkołępodstawową,jeżeliuzyskałroczneocenyklasyfikacyjnezobowiązkowychz
ajęćedukacyjnychuzyskanychwoddzialeklasieósmej 
wyższeodocenyniedostatecznejiprzystąpiłdo egzaminu 
wostatnimrokunaukiszkołypodstawowejzzastrzeżeniempkt.6 
4.Uczeńmożeniebyćklasyfikowanyzjednego,kilkulubwszystkichzajęćedukacyjnychjeżelibrakj
estpodstawdoustaleniaśródrocznejlubrocznejocenyklasyfikacyjnejzpowodunieobecnościuczni
anazajęciachedukacyjnychprzekraczającejpołowęczasuprzeznaczonegonatezajęciaodpowiedni
owokresiezaktóryprzeprowadzanajestklasyfikacja. 
5.Wychowawcamaobowiązekzawiadomićuczniaijegorodzicówozagrożeniunieklasyfikowanie
m. 
6.Uczeńnieklasyfikowanyzpowoduusprawiedliwionejnieobecnościmożezdawaćegzaminklasyf
ikacyjny. 
7.Nawniosekucznianieklasyfikowanegozpowodunieusprawiedliwionejnieobecnościmożezdaw
aćegzaminklasyfikacyjnyzazgodąradypedagogicznej. 
8.Egzaminklasyfikacyjnyzdajerównieżuczeń: 
1) realizujący,napodstawieodrębnychprzepisów,indywidualnyprogramlubtoknauki; 
2) spełniającyobowiązekszkolnylubobowiązeknaukipozaszkołą. 
9.Egzaminklasyfikacyjnyprzeprowadzanydlauczniaspełniającegoobowiązekszkolnylubobowią
zeknaukipozaszkołąnieobejmujeobowiązkowychzajęćedukacyjnych:techniki,zajęć 
technicznych, 
plastyki,muzykiiwychowaniafizycznegoorazdodatkowychzajęćedukacyjnych.Nieustalasiędlan
iegoocenyzzachowania. 
10.Egzaminklasyfikacyjnyzplastyki,muzyki,techniki, zajęć technicznych, zajęć 
komputerowych,informatykiiwychowaniafizycznegomaprzedewszystkimformęzadańpraktycz
nych. 
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11.Egzaminklasyfikacyjnyzpozostałychzajęćedukacyjnychprzeprowadzasięwformiepisemneji
ustnejKomisjapowołanaprzezdyrektoraszkoły. 
12.Egzaminklasyfikacyjnyprzeprowadzasięniepóźniejniżwdniupoprzedzającymdzieńzakończe
niarocznychzajęćdydaktyczno-wychowawczych. 
13.Terminegzaminuustaladyrektorzuczniemijegorodzicami. 
14.Egzaminklasyfikacyjnydlauczniaktóryjestnieklasyfikowanyzpowoduusprawiedliwionejnie
obecnościlubzpowodunieusprawiedliwionejnieobecnościlubrealizujeindywidualnytoknaukiprz
eprowadzakomisji,wskładktórejwchodzą: 
1)nauczycielprowadzącydanezajęciaedukacyjnejakoprzewodniczącykomisji; 
2)nauczycieltakichsamychlubpokrewnychzajęćedukacyjnych. 
15.Egzaminklasyfikacyjnydlaucznia,któryrealizujeobowiązekszkolny/naukipozaszkołąlubprze
chodzizeszkołyjednegotypudoszkołyinnegotypuprzeprowadzakomisjawskładktórejwchodzą: 
1)dyrektorszkołylubnauczycielwyznaczonyprzezdyrektoraszkoły–
jakoprzewodniczącykomisji; 
2)nauczycielalbonauczycieleobowiązkowychzajęćedukacyjnych,zktórychjestprzeprowadzanyt
enegzamin. 
16.Wcharakterzeobserwatorówmogąbyćobecnirodziceucznia. 
17.Przewodniczącykomisjiuzgadniazuczniem,któryspełniaobowiązekszkolnylubobowiązekna
ukipozaszkołąorazzjegorodzicamiliczbęzajęćedukacyjnych,zktórejuczeńmożezdawaćegzamin
wciągujednegodnia. 
18.Zprzeprowadzonegoegzaminuklasyfikacyjnegosporządzasięprotokółzawierającywszczegól
ności: 
1)imionainazwiskanauczycieliegzaminującychlubskładkomisji; 
2)terminegzaminuklasyfikacyjnego; 
3)nazwęzajęćedukacyjnych,zktórychbyłprzeprowadzanyegzamin; 
4)imięinazwiskoucznia; 
5)zadaniaegzaminacyjne; 
6)wynikegzaminuklasyfikacyjnegoorazuzyskaneoceny. 
19.Doprotokołudołączasiępisemnepraceuczniaizwięzłąinformacjęoustnychodpowiedziach.Pro
tokółstanowizałącznikdoarkuszaocenucznia. 
20.Wprzypadkunieklasyfikowaniauczniazzajęćedukacyjnychwdokumentacjiprzebiegunauczan
iazamiastocenyklasyfikacyjnejwpisujesię„nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”. 
21.Ustalonaprzeznauczycielaalbouzyskanawwynikuegzaminuklasyfikacyjnegoocenaklasyfika
cyjnazzajęćedukacyjnychjestostateczna(zwyjątkiemuczniów,którzywwynikuegzaminuklasyfik
acyjnegootrzymaliocenęniedostateczną). 
22.Ustalonaprzeznauczycielaalbouzyskanawwynikuegzaminuklasyfikacyjnegoniedostatecznar
ocznaocenaklasyfikacyjnazzajęćedukacyjnychmożebyćzmienionawwynikuegzaminupoprawk
owego. 
 

§60r. 
 
1.PocząwszyododdziałuklasyIVszkołypodstawowejuczeń,którywwynikuklasyfikacjirocznejuz
yskałocenęniedostatecznązjednychlubdwóchobowiązkowychzajęćedukacyjnychmożezdawaće
gzaminpoprawkowynawniosekwłasnylubjegorodziców. 
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2.Egzaminpoprawkowyprzeprowadza się w formie 
pisemnejorazustnejzwyjątkiemegzaminuzplastyki,muzyki,informatyki,zajęć komputerowych, 
zajęć technicznych, 
technikiorazwychowaniafizycznego,zktórychegzaminmaprzedewszystkimformęzadańpraktyc
znych 
3.Terminegzaminupoprawkowegowyznaczadyrektorszkołydodniazakończeniarocznychzajęćd
ydaktyczno-
wychowawczych.Egzaminpoprawkowyprzeprowadzasięwostatnimtygodniuferiiletnich. 
4.Egzaminpoprawkowyprzeprowadzakomisjapowołanaprzezdyrektoraszkoły.Wskładkomisji
wchodzą: 
1)dyrektoralbonauczycielwyznaczonyprzezdyrektoraszkoły-przewodniczącykomisji; 
2)nauczycielprowadzącydanezajęciaedukacyjne; 
3)nauczycielprowadzącytakiesamelubpokrewnezajęciaedukacyjne. 
5.Nauczycielprowadzącydanezajęciaedukacyjnemożebyćzwolnionyzudziałuw 
pracykomisjinawłasnąprośbęlubwinnych,wszczególnieuzasadnionychprzypadkach.Wtakimprz
ypadkudyrektorszkołypowołujew skład komisji 
innegonauczycielaprowadzącegotakiesamezajęciaedukacyjne,ztym,żepowołanienauczycielapr
acującegowinnejszkolenastępujewporozumieniuzdyrektoremtejszkoły. 
6.Zprzeprowadzonegoegzaminupoprawkowegosporządzasięprotokółzawierającywszczególno
ści: 
1)składkomisji; 
2)terminegzaminupoprawkowego; 
3)nazwęzajęćedukacyjnych; 
4)imięinazwiskoucznia; 
5)zadania egzaminacyjne; 
6)wynikegzaminupoprawkowegoorazuzyskaneoceny klasyfikacyjne. 
7.Doprotokołudołączasiępisemnepraceuczniaizwięzłąinformacjęoustnychodpowiedziachuczni
a oraz informację o wykonanym zadaniu 
praktycznym.Protokółstanowizałącznikdoarkuszaocenucznia. 
8.Uczeń,któryzprzyczynusprawiedliwionychnieprzystąpiłdoegzaminupoprawkowegowwyzna
czonymterminie,możeprzystąpićdoniegowdodatkowymterminie,wyznaczonymprzezdyrektora
szkoły,niepóźniejjednakniżdokońcawrześnia. 
9.Uczeń,któryniezdałegzaminupoprawkowego,nieotrzymujepromocjidooddziałuklasyprogram
owowyższejipowtarzaodpowiedniooddziałklasy. 
10.Radapedagogicznauwzględniającmożliwościuczniamoże1razwciągudanegoetapuedukacyjn
egopromowaćdooddziałuklasyprogramowowyższejucznia,któryniezdałegzaminupoprawkowe
gozjednychobowiązkowychzajęćedukacyjnychalbozzajęćzjęzykamniejszościnarodowej,mniej
szościetnicznejlubjęzykaregionalnego,podwarunkiemżetezajęciasąrealizowanewoddzialeklasy
programowowyższej. 
11.Rocznaocenaklasyfikacyjnaustalonawwynikuegzaminupoprawkowegojestostateczna. 

 
§60s. 
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1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie Rozporządzenia z dnia 1 
sierpnia 2017 r w sprawie egzaminu ósmoklasisty. Rozporządzenie określa szczegółowe 
warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla uczniów szkoły podstawowej. 
2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 
3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe i jest 
przeprowadzany w 3 kolejnych dniach w których uczeń zdaje: 
1) pierwszego dnia - język polski; 
2) drugiego dnia matematykę; 
3) trzeciego dnia język obcy nowożytny i jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: 
biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. 
4. Egzamin ósmoklasisty: 
1) z języka polskiego — trwa 120 minut; 
2) z matematyki — trwa 100 minut; 
3) z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru, o którym mowa Ustawie — trwa 
po 90 minut. 
5. Do egzaminu ósmoklasisty uczeń przystępuje z jednego z następujących języków obcych 
nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, 
ukraińskiego i włoskiego. 
6. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty nie wlicza się czasu przeznaczonego na 
sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 
7. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 
niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 
ósmoklasisty. 
8. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez 
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 
ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 
9. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: 
1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo 
2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do 
egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest 
uczniem. 
7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 
przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie 
dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek 
dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 
z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z 
rodzicami ucznia. 
8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. 
10. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności 
ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może 
być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła. 
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11. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, składa do dyrektora okręgowej 
komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia albo pełnoletnim 
uczniem, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty. 
12. Opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 
specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w art. 44zzr ust. 5 ustawy, 
przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego, w 
którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. 
13. Obserwatorami egzaminu ósmoklasisty mogą być: 
1) delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania; 
2) delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji 
egzaminacyjnych; 
3) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu 
prowadzącego szkołę, szkoły wyższej, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, posiadający upoważnienie 
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
14. Osoby, o których mowa w ust. 2, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu 
ósmoklasisty. 
15. W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu ósmoklasisty z 
danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub przerywa 
egzamin ósmoklasisty z tego przedmiotu i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej. 
16.  Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu egzaminu 
ósmoklasisty z danego przedmiotu. 
17. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej o uzyskanym przez ucznia tytule laureata lub finalisty olimpiady 
przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego, o których mowa w Ustawie, 
uprawniającym do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. 
18. W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w miejscach 
przeznaczonych na wpisanie wyniku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu wpisuje się 
„100 % punktów” oraz odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”. 
 
 
 
 

§ 60t. 
 
Uchylony.27 

§60u. 
 

                                                 
27Uchwała Nr 5/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2019r. 
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1.UczeńoddziałuklasyI-
IIIotrzymujewkażdymrokuszkolnympromocjędooddziałuklasyprogramowowyższej. 
2.Nawniosekwychowawcyoddziałuipozasięgnięciuopiniirodzicówucznialubnawniosekrodzicó
wuczniapozasięgnięciuopiniiwychowawcyoddziałuradapedagogicznamożnepostanowićopowt
arzaniuoddziałuklasyprzezuczniaoddziałuklasyI-
III.Decyzjaradypedagogicznejuzasadnionajestpoziomemrozwojuiosiągnięćuczniawdanymrok
uszkolnymlubstanemzdrowiaucznia. 
3.Nawniosekrodzicówuczniaipouzyskaniuzgodywychowawcyoddziałulubnawniosekwychowa
wcyoddziałuipouzyskaniuzgodyrodzicówuczniaradapedagogicznamożepostanowićopromowa
niuuczniaoddziałuklasyI-
IIdooddziałuklasyprogramowowyższejrównieżwciągurokuszkolnego,jeżelipoziomrozwojuiosi
ągnięćuczniarokujeopanowaniewjednymrokuszkolnymtreścinauczaniaprzewidzianychwprogr
amienauczaniadwóchklas. 
4.Począwszyododdziałuklasyczwartejuczeńotrzymujepromocjędooddziałuklasynastępnej,jeżel
izewszystkichobowiązkowychzajęćedukacyjnychuzyskałroczneocenyklasyfikacyjnewyższeod
ocenyniedostatecznej. 
5.Opromowaniudooddziałuklasyprogramowowyższejuczniaposiadającegoorzeczenieopotrzebi
ekształceniaspecjalnegowydanezewzględunaupośledzenieumysłowewstopniuumiarkowanyml
ubznacznympostanawiaradapedagogiczna,uwzględniającustaleniazawartewindywidualnympro
gramieedukacyjno-terapeutycznym. 
6.PocząwszyododdziałuklasyIVuczeń,którywwynikuklasyfikacjirocznejuzyskałzobowiązkow
ychzajęćedukacyjnychśredniąrocznychocenklasyfikacyjnychconajmniej4,75orazconajmniejba
rdzodobrąrocznąocenęklasyfikacyjnązachowania,otrzymujepromocjędooddziałuklasyprogram
owowyższejzwyróżnieniem. 
7.Uczeń,któryrealizowałobowiązekszkolnypozaszkołą,którywwynikuklasyfikacjirocznejuzysk
ałzobowiązkowychzajęćedukacyjnychśredniąocenklasyfikacyjnychconajmniej4,75otrzymujep
romocjędoklasyprogramowowyższejzwyróżnieniem. 
8.Uczniowi,któryuczęszczałnadodatkowezajęciaedukacyjne,religięlubetykędośredniejocenwli
czasiętakżeroczneocenyklasyfikacyjneuzyskaneztychzajęć. 
9.Ocenazreligiilubetykiumieszczanajestnaświadectwieszkolnymbezpośredniopooceniezespra
wowania. 
10.Ocenazreligii(etyki)niemawpływunapromowanieuczniadonastępnegooddziałuklasy. 
11.Jeśliuczeńnieuczestniczyłaniwzajęciachzreligii,anizetyki,naświadectwieszkolnymwmiejscu
przeznaczonymnaocenęzprzedmiotunależywstawićkreskę(„religia/etyka),bezjakichkolwiekdo
datkowychadnotacji. 
12.Uczeńkończyszkołęjeżeli: 
1)wwynikuklasyfikacjikońcowejotrzymałzewszystkichobowiązkowychzajęćedukacyjnychpoz
ytywne,końcoweocenyklasyfikacyjnego; 
2)przystąpiłdoegzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego. 
13.Uczeńkończyszkołęzwyróżnieniemjeżeliwwynikuklasyfikacjikońcowejuzyskałzobowiązko
wychzajęćedukacyjnychśredniąkońcowychocenklasyfikacyjnychconajmniej4,75orazconajmni
ejbardzodobrąkońcowąocenęklasyfikacyjnązachowania. 
 

§60w. 
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Przedmiotowesystemyocenianiaznajdująsięwdokumentacjiszkołyinauczycieliprzedmiotów 

§ 60z.28 
 

1.W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmujący 
zaplanowane i systematyczne działania mające na celu wspieranie uczniów i słuchaczy w 
procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych. 
2. Za organizację doradztwa zawodowego w szkole odpowiada dyrektor. 
3.Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego opracowuje się̨ na 
każdy nowy rok szkolny.  
4. Program określa:  
1)działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:  
a)  tematykę̨ działań́, z uwzględnieniem treści programowych,  
b)  metody i formy realizacji działań́,  
c)  terminy realizacji działań́,  
d)  osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań́,  
b. podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań́,  
5.Program, opracowuje doradca zawodowy albo inny nauczyciel lub nauczyciele 
odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole, wyznaczeni przez dyrektora 
szkoły.  
6.Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu 
opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 
zawodowego, 7.Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I–VI obejmują̨ 
orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, 
kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i 
rozwijanie ich zainteresowań́ i uzdolnień́. 8.Działania w zakresie doradztwa zawodowego w 
klasach VII i VIII mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do 
świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z 
uwzględnieniem ich zainteresowań́, uzdolnień́ i predyspozycji zawodowych oraz informacji 
na temat systemu edukacji i rynku pracy.  
9.Za realizację treści zawartych w wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego 
odpowiedzialni są̨ wszyscy nauczyciele i wychowawcy uczący w klasach I-VIII, doradca 
zawodowy oraz pedagodzy.  
10.Doradztwo zawodowe jest realizowane:  
1) w klasach I–VIII na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego,  
2)  w klasach VII i VIII na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego,  
3)  w klasach I-VIII na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się̨ oddziałem;  
4)  we wszystkich klasach w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie 
przez  
uczniów pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, lub w szkołach 
prowadzących kształcenie zawodowe.  
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11. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego we wszystkich klasach realizowane 
są w czterech obszarach:  
1)  Poznanie siebie/Poznanie własnych zasobów,  
2)  Świat zawodów i rynek pracy,  
3)  Rynek pracy i uczenie się przez całe życie,  
4)  Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.  
12. Do zadań́ doradcy zawodowego należy w szczególności:  
1)  systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania 
związane z     
      realizacją doradztwa zawodowego;  
2)  prowadzenie zajęć́ z zakresu doradztwa zawodowego  
3)  opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcami i pedagogami,  
     programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,  
4)  wspieranie nauczycieli, wychowawców i pedagogów w zakresie realizacji działań́ 
związanych  
z doradztwem zawodowym,  
5)  koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę̨, w tym  
gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 
właściwych dla danego poziomu kształcenia. 
 

 
Rozdział3 

Świetlica szkolna 
§61. 

 
1. Pozalekcyjnąformąwychowawczo–opiekuńczejdziałalnościszkołyjestświetlica. 
2. ZeświetlicymogąkorzystaćuczniowieklasI—
VIII,którzyzewzględunaczasdojazdudoszkołymusządłużejprzebywaćwszkole,atakżeinniuczni
owiezazgodąopiekunaświetlicy.29 
3. Świetlicaorganizowanajestdlauczniówktórzymusządłużejprzebywaćwszkolezewzględunacz
aspracyichrodziców,organizacjędojazdudoszkołylubinneokolicznościwymagającezapewnienia
uczniowiopiekiwszkole. 

 
§62. 

 
Dozadańświetlicynależą: 
1) zapewnienieopiekiuczniomprzedipozajęciachlekcyjnych; 
2) organizowaniezajęćrozwijającychzainteresowaniaiumiejętnościuczniów; 
3) współpracaznauczycielamiwzakresierealizacjizajęćdydaktycznych,opiekuńczychiwychowa
wczychwynikającychzprogramówSzkoły.30 

 
§63. 
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1. Zajęciawświetlicyprowadzonesąwgrupachwychowawczych.Liczbauczniówwgrupieniepow
innaprzekraczać25uczniów pod opieką jednego nauczyciela. 
2. Godzinazajęćświetlicowychtrwa60minut. 
 
 
 
 
 
 

Rozdział4 
Biblioteka szkolna 

§64. 
 

1. Bibliotekaszkolnajestpracowniąszkolną,służącąrealizacjipotrzebi zainteresowań 
uczniów,zadańdydaktyczno–wychowawczychszkoły,doskonałemuwarsztatu pracy 
nauczyciela,popularyzowaniuwiedzypedagogicznejwśródrodzicóworaz,w miarę 
możliwości,wiedzyoregionie. 
2. Zbibliotekimogąkorzystać: 
1) uczniowie; 
2) nauczycieleiinnipracownicyszkoły; 
3) rodzice; 
4) inneosoby-zazgodąDyrektora. 
3. Statusużytkowaniabibliotekipotwierdzakartabiblioteczna. 
4. Ewidencjęużytkownikówprowadzinauczycielbibliotekarz. 

 
§65. 

 
1. Dozakresudziałanianauczycielabibliotekarzanależy: 
1) odpowiedzialnośćmaterialnazastanilościowyijakościowypowierzonegoksięgozbioru; 
2) znajomośćpotrzebczytelniczychucznia; 
3) współpracawzakresierozwojuczytelnictwazwychowawcamiinauczycielami 
prowadzącymizajęciaedukacyjne; 
4) prawidłoweibieżąceprowadzeniedokumentacjiksięgozbioruidokumentacjipracy; 
5) dobóristosowaniewłaściwychformimetodpracypedagogicznejkształtujących i 
rozwijającychzainteresowaniaczytelniczeikulturęczytelnicząuczniów; 
6) systematycznapracnadzwiększeniemksięgozbioruwramachprzewidzianychśrodkówfinanso
wych; 
7) udziałwsamokształceniuidoskonaleniuzawodowym. 
2. Nauczyciel bibliotekarz jest współodpowiedzialny za tworzenie właściwych warunków do 
zarządzania informacją i wiedzą, prowadzenia edukacji czytelniczej i medialnej oraz 
wspomaganie procesu budowania jakości pracy szkoły. 
3. Nauczyciel bibliotekarz jest zobligowany do systematycznego podnoszenia swoich 
kompetencji. 
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§66. 
 

1. Godzinypracybibliotekipowinnyumożliwi ćdostępdojejzbiorówpodczas zajęć 
lekcyjnychipoichzakończeniu. 
2. GodzinypracybibliotekiustalaDyrektor,wporozumieniuznauczycielem– opiekunem 
biblioteki,dostosowującjedotygodniowegorozkładuzajęćwszkole. 
 

§67. 
 

Bibliotekaszkolnarealizujeswojecelepoprzez: 
1) udostępnianieksiążekiinnychźródełinformacji; 
2) tworzeniewarunkówdoposzukiwania,porządkowaniaiwykorzystywaniainformacjizróżnych
źródełorazefektywnegoposługiwaniasiętechnologiąinformacyjną; 
3) rozbudzanieirozwijanieindywidualnychzainteresowańucznióworazwyrabianie i 
pogłębianieuuczniównawykuczytaniaiuczeniasię; 
4) organizowanieróżnorodnychdziałańrozwijającychwrażliwośćkulturowąispołeczną. 
 

§68. 
 

Pomieszczeniabibliotekiszkolnejpowinnyumożliwiać: 
1) gromadzenieiopracowywaniezbiorów; 
2) korzystaniezezbiorówwczytelniiwypożyczanieichpozabibliotekę; 
3) prowadzenieprzysposobieniaczytelniczo–informacyjnegouczniów. 
 

§69.31 
 

Worganizacjipracybibliotekiszkolnejobowiązująnastępującezasady: 
1) zajęciabiblioteczneodbywająsięwoparciuoharmonogramzajęć,stanowiącyintegralnączęśćpl
anuzajęćszkoły,opracowanyprzezopiekunabibliotekiwporozumieniuzDyrektoremszkoły,Samo
rządemUczniowskim iRadąPedagogiczną; 
2) szczegółowytokpracybibliotekiokreślajejregulaminwewnętrzny; 
3) prowadzeniebibliotekipowierzaDyrektorszkołyosobie,którapowinnaposiadać 
kwalifikacjepedagogiczneibibliotekarskie. 
 

§69a. 
 

1.Bibliotekaszkolnawspółpracujez: 
1) uczniami 
a) przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu 
informacyjno – biograficznego (lekcje biblioteczne, porady, rozmowy indywidualne); 
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b) uczenie dzieci i młodzieży aktywnego odbioru dóbr kultury (lekcje biblioteczne, imprezy 
czytelnicze, spotkania autorskie); 
c) inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań (lekcje biblioteczne, porady 
indywidualne, wymiana doświadczeń, imprezy czytelnicze); 
d) przybliżanie sylwetki patrona oraz tradycji narodowej kraju i regionu (imprezy 
okolicznościowe, wystawy, gazetki); 
e) udostępnianie księgozbioru. 
2) rodzicami 
a) spotkania informacyjne na temat wpływu czytania na rozwój dziecka; 
b) udostępnianie księgozbioru biblioteki; 
c) udział w akcjach czytelniczych; 
d) przedstawianie oferty zakupu nowości czytelniczych; 
e) udział w zajęciach i imprezach organizowanych przez bibliotekę. 
3) nauczycielami 
a) gromadzenie scenariuszy, pomocy dydaktycznych przygotowanych przez wychowawców; 
b) poradnictwo w wyszukiwaniu literatury metodycznej oraz przygotowywanie  biografii dla 
nauczycieli kształcących się; 
c) prowadzenie lekcji bibliotecznych; 
d) przygotowanie uczniów i rodziców do realizacji projektu edukacyjnego; 
e) przedstawianie propozycji zakupu nowości czytelniczych; 
f) udostępnienie księgozbioru. 
4) innymi bibliotekami 
a) organizowanie spotkań autorskich; 
b) przygotowanie imprez czytelniczych i wydarzeń kulturalnych; 
c) przeprowadzenie lekcji bibliotecznych; 
d) wymiana doświadczeń. 
2.Wramachswejdziałalnościbibliotekaszkolnamożetakżenawiązaćwspółpracęz: 
1)gminą; 
2)władzamilokalnymi,; 
3)ośrodkamikultury; 
4)innymiinstytucjami. 
3.Wszkoleistniejąprzyjętezasadywspółpracybibliotekizosobamiipodmiotamiwymienionymiwu
st.1i2niniejszegoparagrafu 
 

§69b. 
Gospodarowaniepodręcznikami,materiałamiedukacyjnymiorazmateriałamićwiczeniowy

mi 
 
1.Podręczniki,materiałyedukacyjneićwiczeniowezakupionezdotacjicelowejMENsąwłasnością
szkoły. 
2.Szkoławsposóbnieodpłatnywypożyczauczniompodręcznikilubmateriałyedukacyjnemającep
ostaćpapierowąlubzapewniauczniomdostępdopodręcznikówlubmateriałówedukacyjnychmając
ychpostaćelektronicznąalboteżudostępnialubprzekazujeuczniommateriałyćwiczeniowebezobo
wiązkuzwrotu. 
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3.Prawodobezpłatnegodostępudopodręczników,materiałówedukacyjnychlubmateriałówćwicze
niowych. 
4.Wprzypadkuuszkodzenia,zniszczenialubniezwróceniapodręcznikalubmateriałówedukacyjny
chszkołamożeżądaćodrodzicówuczniazwrotukosztuichzakupu. 
5.Postępowaniezpodręcznikamiimateriałamiedukacyjnymiwprzypadkachprzejściauczniazjedn
ejszkołydoinnejwtrakcierokuszkolnego: 
1)uczeńodchodzącyzeszkołyjestzobowiązanydozwróceniawypożyczonychpodręcznikówdobib
liotekinajpóźniejwdniuprzerwanianauki.Zwróconepodręcznikiimateriałyedukacyjnestająsięwł
asnościąorganuprowadzącego; 
2)wprzypadkuzmianyszkołyprzezucznianiepełnosprawnego,któryzostałwyposażonywpodręcz
nikiimateriałyedukacyjnedostosowanedojegopotrzebimożliwościpsychofizycznychuczeńniez
wracaichdobibliotekiszkolnejinaichpodstawiekontynuujenaukęwnowejplacówce.Szkoławrazz
wydaniemarkuszaocenprzekazujeszkoleprotokółzdawczo-
odbiorczy,doktórejuczeńzostałprzyjęty. 
6.Wprzypadkugdyszkoładysponujewolnymipodręcznikamizapewnionymiprzezministraodpow
iedniegodosprawoświatyiwychowanialubzakupionymizdotacjicelowej(októrychmowawart.22
akust.6)dostosowanymidopotrzebedukacyjnychimożliwościpsychofizycznychuczniówniepełn
osprawnychdyrektormożejeprzekazaćdyrektorowiszkoły,którawystąpizwnioskiemoichprzekaz
anie.Podręcznikistająsięwłasnościąorganuprowadzącegoszkołę,którejzostałyprzekazane. 
7.Szczegółowewarunkikorzystaniaprzezuczniówzpodręcznikówlubmateriałówedukacyjnycho
kreśladyrektorszkołyprzyuwzględnieniuconajmniej3letniegoczasuużywania. 
 
 

§ 69c. 
Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami  

w zakresie działalności innowacyjnej 
 
1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia  
i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 
2. Współpraca szkoły ze stowarzyszeniem:  
1) pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz uczniów;  
2) wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą szkoły;  
3) umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów uczniowskich; 
4) wpływa na integrację uczniów; 
5) wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki. 
3. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim 
uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady 
Pedagogicznej i Rady Rodziców.  
4. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 
harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej. 
5. Szkoła i Stowarzyszenie czerpią obopólne korzyści ze swojej działalności. 
6. Stowarzyszenie ma prawo do darmowego korzystania z pomieszczeń i zasobów szkoły w 
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miarę możliwości. 
7. Stowarzyszenie ma pełne suwerenne prawo wypowiadać się w kluczowych sprawach 
wewnętrznych szkoły. 

 
§ 69d. 

Organizacja wolontariatu szkolnego  
 

1. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-
wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i 
metodycznym Dyrektora szkoły. 
2. Cele i sposoby działania: 
1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, 
dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym; 
2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby 
innych; 
3) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska 
naturalnego; 
4) wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie 
ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy; 
5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 
6) promocja idei wolontariatu w szkole. 
3. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć 
edukacyjnych może sprawować wolontariusz. 
4. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na 
zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły. 
5. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania 
odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania 
takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów. 
 

Dział4 
Nauczycieleipracownicyszkoły 

 
Rozdział1 

Zagadnieniapodstawowe 
§70. 

 
1. Wszkole zatrudniasięnauczycieliorazpracownikaadministracyjnego,oraz 
pracownikówobsługi. 
2. Zasadyzatrudnianianauczycieliorazpracownikówszkoły określająodrębneprzepisy. 
3. Kwalifikacjenauczycieliiinnychpracownikówszkoły orazzasadyichwynagradzania 
określająodrębneprzepisy. 
4. Liczbęetatównauczycielinierealizującychobowiązkowychzajęćdydaktyczno-
wychowawczychorazliczbęetatówpracownikówadministracjiiobsługiokreślaDyrektorwuzgodn
ieniuzorganemprowadzącym. 
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5. Wszyscypracownicyszkoły sązobowiązanido: 
1) przestrzeganiadyscyplinypracy; 
2) przestrzeganiaprzepisówbhpiudziałuwzorganizowanychprzezszkołę 
szkoleniachwtymzakresie; 
3) przestrzeganiapostanowieńStatutu; 
4) natychmiastowegoreagowanianawszystkieprzejawyzachowaniauczniówmogącestanowićza
grożeniedlaichbezpieczeństwa. 
6.Obsługękadrowo-placowąszkoły prowadziCentrum Usług Wspólnych w Gryfinie. 
 
 
 
 
 

Rozdział2 
Zespołynauczycielskie 

§71. 
 
1. Nauczycieleprowadzącyzajęciawdanymoddzialetworzązespół,któregozadaniemjest 
międzyinnymiustaleniezestawuprogramównauczaniadladanegooddziałuorazwmiarępotrzebjeg
omodyfikowanie.Ponadtodozadańzespołównauczycielskichnależyprzedstawieniedyrektorowis
zkołypropozycjęjednegopodręcznikadodanychzajęćedukacyjnychlubmateriałuedukacyjnegod
odanychzajęćedukacyjnychdlauczniówgimnazjumorazmateriałówćwiczeniowychatakżewybór
podręczników,materiałówedukacyjnychimateriałówćwiczeniowychdlauczniówniepełnospraw
nychobjętychkształceniemspecjalnymuwzględniającympotrzebyedukacyjneimożliwościpsych
ofizyczneuczniów. 
2. Dyrektormożetworzyćzespoływychowawcze,zespołyprzedmiotoweorazinne 
zespołyproblemowo–zadaniowe. 
3. Pracązespołukierujeprzewodniczący,powołanyprzezDyrektoranawniosekczłonków 
zespołu. 
3a. Dyrektor szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji 
określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników 
odpowiednio szkoły. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące 
pracownikami tej szkoły. 
4. Zadaniazespołów,októrychmowawust.li2obejmują: 
1) współpracęnauczycielidlauzgodnieniasposobówrealizacjiprogramównauczania,atakżeuzga
dnianiedecyzjiwsprawiewyboruprogramównauczania; 
2) wspólneopracowanieszczegółowychkryteriówocenianiaorazsposobówpomiaru 
osiągnięćedukacyjnychuczniów; 
3) organizowaniewewnątrzszkolnegodoskonaleniazawodowegoorazdoradztwa 
metodycznegodlapoczątkującychnauczycieli; 
4) wspólneopiniowanieprzygotowywanychprogramówautorskich,innowacjii 
eksperymentówpedagogicznych; 
5) wymianadoświadczeń; 
6) przygotowywanieiopracowywanieorazopiniowanieinnowacjiieksperymentów; 
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7) opracowywanieraportuowynikachsprawdzianuiegzaminu. 
 

Rozdział3 
Zakreszadańnauczycieli–przepisyogólne 

§72. 
 

1. Nauczycielwswoichdziałaniachdydaktycznych,wychowawczychiopiekuńczychma 
obowiązekkierowaniasiędobremuczniów,troskąoichzdrowieatakżeposzanowaniem 
godnościosobistejucznia. 
2. Obowiązkiemkażdegonauczycielajestbezstronneiobiektywneocenianieoraz 
sprawiedliwetraktowaniewszystkichuczniów. 

 
§73. 

 
1. Nauczycielprowadzipracędydaktyczno–wychowawcząiopiekuńcząorazjest 
odpowiedzialnyzajakośćiwynikitejpracy. 
2. Doobowiązkównauczycielanależywszczególności: 
1) odpowiedzialnośćzażycie,zdrowieibezpieczeństwouczniówpowierzonychjegoopiecewczasi
ewszelkichformdziałalnościdydaktyczno-
wychowawczej,przerwmiędzylekcyjnych,zajęćbibliotecznychwczasieoczekiwaniauczniównar
ozpoczęcielekcjiorazpoichzakończeniu,wczasieróżnorodnychimpreziwycieczekorganizowany
chprzezszkołę; 
2) poszanowaniegodnościosobistejucznia; 
3) prawidłowarealizacjaprogramunauczania,wychowaniaiopieki; 
4) stosowaniezasadocenianiazgodniezprzyjętymikryteriami; 
5) wspieranierozwojupsychofizycznegouczniów,ichzdolnościizainteresowań; 
6) udzielaniepomocywprzezwyciężaniuniepowodzeńszkolnychwoparciuorozpoznaniepotrzeb
uczniów; 
7) doskonalenieumiejętnościpedagogicznychipodnoszeniepoziomuwiedzymerytorycznej; 
8) służeniepomocąnauczycielomrozpoczynającympracępedagogiczną; 
9) aktywnyudziałwpracachRadyPedagogicznej; 
10) dbanieosprzętipomocedydaktyczno-wychowawcze; 
11) wykonywanienapolecenieDyrektorainnychczynnościwzakresiedziałalnościszkoły,wramac
h40-godzinowegotygodniowegowymiarupracy. 
3.Opróczprowadzeniazajęćdydaktyczno–
wychowawczychwobowiązkowymwymiarze,nauczycielzobowiązanyjestdopraczwiązanychbe
zpośredniozorganizacjąprocesudydaktyczno–
wychowawczegoiopiekuńczegowramachprzysługującegomu 
wynagrodzeniazasadniczegoorazprowadzeniainnychzajęćzleconychprzezDyrektora. 
4.Nauczycielwrealizacjiprogramunauczaniamaprawodoswobodystosowaniatakich 
metodnauczaniaiwychowania,jakieuważazanajwłaściwszespośróduznanychprzez 
współczesnenaukipedagogiczneorazdowyboruspośródzatwierdzonychdoużytku 
szkolnegopodręcznikówiinnychpomocynaukowych. 
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§74. 
 

1. NauczycieleuczestnicząwpracachRadyPedagogicznej. 
2. NauczycielezobowiązanisądozachowaniatajemnicyposiedzeńRadyPedagogicznej. 
 

§75. 
 

Dopodstawowychzadańkażdegonauczycielanależytakżedoskonalenieumiejętności 
dydaktycznychorazpodnoszeniepoziomuwiedzymerytorycznej,wszczególności poprzez: 
1) pracęwłasną; 
2) udziałwpracachzespołuprzedmiotowego; 
3) korzystaniezpozaszkolnychformwspieraniadziałalnościpedagogicznej. 
 

§76. 
 
Zasadyitrybsprawowanianadzorupedagogicznegoorazocenianiapracynauczycieliokreślają
odrębneprzepisy. 
 
 

Rozdział4 
Zakreszadańwychowawczych 

§77. 
 

Oddziałemopiekujesięnauczycielwychowawca,wciągucałegoetapuedukacyjnego. 
 
 

§78. 
 

1. Zadaniemwychowawcyjestsprawowanieopiekiwychowawczejnaduczniami,aw 
szczególności: 
1) tworzeniewarunkówwspierającychrozwójucznia,procesjegouczeniasięoraz 
przygotowaniadożyciawrodzinieispołeczeństwie; 
2) inspirowanieiwspomaganiedziałańzespołowychuczniów; 
3) podejmowaniedziałańumożliwiającychrozwiązywaniekonfliktówwzespoleucznióworazpo
międzyuczniamiainnymiczłonkamispołecznościszkolnej. 
2. Wychowawcawcelurealizacjizadań,októrychmowawust.l: 
1) otaczaindywidualnąopiekąkażdegowychowanka; 
2) wspólniezuczniamiiichrodzicami: 
a) planujeiorganizujeróżneformyżyciazespołowegorozwijającejednostkęiintegrującezespółucz
niowski, 
b) ustalatreśćiformyzajęćtematycznychnagodzinachdodyspozycjiwychowawcyuwzględniając
potrzebyizainteresowaniauczniów, 
c) zapoznajerodzicówiuczniówzobowiązującymiwszkolezasadamioceniania,klasyfikowaniaip
romowaniauczniów, 
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d) współdziałaznauczycielamiuczącymiwjegoklasie(oddziale),uzgadniającznimiikoordynująci
chdziałaniawychowawczewobecogółuuczniów,atakżewobectychuczniów,którymzracjiszczegó
lnychuzdolnieńalbozpowodunapotykanychtrudnościiniepowodzeńszkolnych,potrzebnejestzap
ewnienieopieki; 
3) utrzymujekontaktzrodzicamiuczniów,wcelu: 
a) poznaniaiustaleniapotrzebopiekuńczo–wychowawczychichdzieci, 
b) współdziałania,azwłaszczaokazywaniaimpomocywichdziałaniachwychowawczychwobecd
zieciorazotrzymywaniaodrodzicówpomocywswoichdziałaniach,włączaniaichwsprawyżyciakla
syiszkoły; 
4) współpracujezespecjalistamiświadczącymikwalifikowanąpomocwrozpoznawaniupotrzeb,tr
udności,orazzainteresowańiszczególnychuzdolnieńuczniów. 

 
 
 

§79. 
 

1. Podstawowymiformamikontaktówwychowawcyzrodzicamisą: 
1) konsultacjeindywidualnedlarodziców; 
2) zapraszanierodzicówdoszkoływzwiązkuzkonkretnąpotrzebą; 
3) odpowiedniakorespondencja; 
4) zebraniazrodzicami. 
2. Oterminiespotkań,októrychmowawust.lpkt.adecydujeDyrektor,nawniosek 
wychowawcy. 
3. Informacjęozebraniuprzekazujesięzainteresowanymwsposóbzwyczajowo 
przyjętywszkole,conajmniejnatydzieńprzedplanowanymterminemjejodbycia. 
4. Wzebraniachmogąteżuczestniczyćnauczycieleniebędącywychowawcami. 
 

§80. 
 

1. Wychowawcaklasymaprawokorzystaćwswejpracyzpomocymerytoryczneji 
metodycznejwłaściwychplacówekiinstytucjioświatowychatakżenaukowych. 
2. Formyspełnianiazadańnauczycielawychowawcypowinnybyćdostosowanedowieku 
uczniów,ichpotrzeborazwarunkówśrodowiskowychszkoły. 
3. Uczniowieirodzicemająprawowpływanianapowierzeniewychowawstwalubzmianę 
nauczyciela,któremupowierzonopełnienietejfunkcji,wformieumotywowanego 
wniosku,skierowanegodoDyrektoraZespołuzapośrednictwemjednegozorganów.Decyzjawyko
nawczawprzedmiotowejsprawiemożenastąpićpopozytywnymzaopiniowaniuprzezRadęPedago
giczną. 
 

Rozdział5. 
Współpracaszkołyzrodzicami 

§81. 
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1. Szkoła 
współdziałazrodzicami(prawnymiopiekunami)wspomagającwychowawcząrolerodzinywzakre
sienauczania,wychowaniaiprofilaktykiprzestrzegającnastępującychzasad: 
1) Nauczycieleiwychowawcyklasmająobowiązekzapoznaćrodzicówzzadaniamiizamierzeniam
idydaktyczno–wychowawczymiklasyiszkoły. 
2) Wychowawcyklaszapoznająrodzicówuczniówzeswoichklaszustaleniami 
WewnątrzszkolnychZasadOceniania; 
3) Nauczyciele,wychowawcypowinniudzielaćrodzicomrzetelnychinformacjiiporadwsprawach
wychowaniaikształcenia; 
3a)Nauczyciele,wychowawcypowinniprzekazywaćrodzicomrzetelneinformacjenatematswego
dziecka,jegozachowania,postępówiprzyczyntrudnościwnauce; 
4) Rodzicemająprawowyrażaćiprzekazywać,zapośrednictwemRadyRodziców,organowiprowa
dzącemuorazorganowisprawującemunadzórpedagogicznyswojąopinięnatematpracySzkoły; 
5) Wychowawcyklasoraznauczycieleposzczególnychprzedmiotówmogąorganizowaćindywidu
alnespotkaniazrodzicamitychuczniów,którzystwarzająproblemywychowawczeorazmająproble
mywnauce(wramachkonsultacji); 
6) Wychowawcyklaszobowiązanisądoprzeprowadzeniastałychspotkańzrodzicamiwceluwymia
nydoświadczeńwychowawczych,udzieleniainformacjiopostępachwnauceizachowaniu. 
2. Rodzicemajaprawodoudziałuwwycieczkach,imprezachkulturalnychidziałaniachgospodarcz
ych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dział5 
Uczniowieizasadyrekrutacjiuczniów 

 
Rozdział1 

Rekrutacjauczniów 
§82a.32 

 
1.Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do: 
1) klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na 
miejsce zamieszkania ucznia  

                                                 
32Uchwała Nr 5/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2019r. 
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2) klasy I publicznej szkoły podstawowej innej niż właściwa ze względu na miejsce 
zamieszkania ucznia - jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami; 
3)klas II-VIII publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu 
na miejsce zamieszkania ucznia  
4)klas II-VIII publicznej szkoły podstawowej innej niż właściwa ze względu na miejsce 
zamieszkania ucznia - na podstawie dokumentów, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi 
miejscami; 
2. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje 
zakwalifikowany do odpowiedniego oddziału klasy oraz przyjęty do szkoły na podstawie 
rozmowy kwalifikacyjnej. 
3. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala dyrektor szkoły oraz przeprowadza rozmowę, w 
razie potrzeby, w obecności nauczyciela. 
 

§82b. 
Przechodzenieuczniazeszkołypublicznejjednegotypudoszkołypublicznejinnegotypu 

 
1.Szczegółowewarunkiizasadyprzechodzeniauczniazeszkołypublicznejjednegotypudoszkołyp
ublicznejinnegotypuokreślaRozporządzenieMinistraEdukacjiNarodowejzdnia8 sierpnia 2017 
r. 
wsprawieszczegółowychwarunkówprzechodzeniauczniazeszkołypublicznejlubszkołyniepubli
cznejouprawnieniachszkołypublicznejjednegotypudoszkołypublicznejinnegotypualboszkołyp
ublicznejtegosamegotypu. 
2.Jeżeliwoddzialeklasy,doktórejuczeńprzechodzi,ucząsięinnegojęzykaniżten,któregouczyłsię
wpoprzedniejszkole,arozkładzajęćedukacyjnychuniemożliwiamuuczęszczaniewinnymoddzial
elubgrupiewtejszkolenazajęciazjęzykaobcegonowożytnego,któregouczyłsięwszkole,zktórejprz
echodzi,uczeńjestobowiązany: 
1)uczyćsięjęzykaobcegonowożytnegonauczanegowoddzialeszkoły,doktórejprzechodzi,wyrów
nującwewłasnymzakresieróżniceprogramowedokońcarokuszkolnegoalbo: 
a)kontynuowaćwewłasnymzakresienaukęjęzykaobcegonowożytnego,któregouczyłsięwszkole,
zktórejprzechodzi,albo: 
b) 
uczęszczaćdooddziałuwinnejszkolenazajęciazjęzykaobcegonowożytnego,któregouczyłsięwsz
kole,zktórejprzechodzi. 
3.Dlaucznia,októrymmowawust.2pkt2orazpkt3niniejszegoparagrafu,przeprowadzasięegzamin
klasyfikacyjnyzgodniezustawą– Prawo oświatowe. 
 

Rozdział2 
Prawaiobowiązkiucznia 

§83. 
 

1. Uczeńszkoły mawszczególnościprawodo: 
1) właściwiezorganizowanegoprocesukształcenia,zgodniezzasadamihigienypracyumysłowej; 
2) opiekiwychowawczejiwarunkówpobytuwszkolezapewniającychbezpieczeństwo,ochronęip
oszanowaniejegogodnościprzedwszelkimiformamiprzemocyfizycznejbądźpsychicznej; 
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3) życzliwego,podmiotowegotraktowaniawprocesiedydaktyczno–wychowawczym; 
4) swobodywyrażaniamyśliiprzekonań,wszczególnościdotyczącychżyciaszkoły,atakżeświatop
oglądowychireligijnych,jeślinienaruszajądobra,nieobrażają,iniekrzywdząinnych; 
5) rozwijaniazainteresowań,zdolnościitalentów; 
6) uzyskaniaodnauczycieli,niezbędnychinformacjioformachnaukiorazsposobachposzerzaniaip
ogłębianiaswoichwiadomościiumiejętności; 
7) przejawianiawłasnejaktywnościwzdobywaniuwiedzyiumiejętności,przywykorzystaniuwszy
stkichmożliwościszkoły; 
8) indywidualnegoprogramulubtokunaukiorazindywidualnegonauczania; 
9) podtrzymywaniapoczuciatożsamościnarodowej,etnicznej,językowejireligijnej; 
10) sprawiedliwej,obiektywnejijawnejocenyorazustalonychsposobówkontrolipostępówwnauc
e; 
11) zapoznawaniasięnabieżącozocenamizwszystkichprzedmiotów; 
12) korzystaniazpomocynauczycielilubwychowawcywprzypadkutrudnościwnauce; 
13) rozstrzyganiasporównaterenieszkołynazasadachnegocjacji,porozumieniaiposzanowaniastr
on, 
14) wpływanianażycieszkołypoprzezdziałalnośćsamorządowąorazzrzeszaniasięworganizacjac
hdziałających; 
15) korzystaniazpomieszczeńszkolnych,sprzętu,środkówdydaktyczno-
wychowawczychiksięgozbiorupodczaszajęćlekcyjnych; 
16) korzystaniazopiekimedycznej; 
17) udziałuwimprezachpozaszkolnych(wycieczki,biwaki,wyjazdydokin,teatru)dostępnychdla
określonychgrupwiekowych; 
18) reprezentowaniaszkoływkonkursach,przeglądach,zawodach,zgodniezeswoimimożliwości
amiiumiejętnościami; 
19) odpoczynkuwprzerwachmiędzylekcyjnychorazwokresieprzerwświątecznychiferii; 
20) zwolnieniazjednejlubkilkugodzinzajęćwdanymdniu,pookazaniupisemnejprośbyrodziców/
opiekunówprawnychlubwsytuacjipogorszeniasięstanuzdrowiapoorzeczeniupielęgniarkilublek
arza(rodzic/opiekunprawnymusiwówczasosobiścieodebraćdzieckozeszkoły 
lubzprzystankuautobususzkolnego); 
21) korzystaniazformpomocystypendialnej,doraźnej,rzeczowej; 
22) składaniaskargnapiśmiewprzypadkachgdynaruszonojegogodnośćosobistą,nietykalnośćcie
lesnąizłamanezostałyjegoprawa.Skargapowinnazostaćzłożonadodyrektoraszkołyipowinnazawi
eraćopis,miejsceidatęzdarzenia; 
23) dostosowaniawarunkówpisaniasprawdzianuiegzaminugimnazjalnegodopotrzebiwłasnych
możliwościnapodstawieopiniiporadnipedagogiczno-psychologicznejiwnioskurodziców; 
24) ochronydanychosobistych: 
informacjeostaniezdrowia,wynikachtestówpsychologicznych,orodzinie–
statusmaterialny,społeczny,rozwód,alkoholizm,statusucznianietykalnościosobistej. 

 
§83a. 

Trybskładaniaskargwprzypadkunaruszeniaprawucznia 
 

1.Uczeń,któregoprawazostałynaruszonemaprawowniesieniaskargidowychowawcyoddziału. 
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2.Skargamożebyćtakżewniesionabezpośredniododyrektoraszkoły. 
3.Skargamożebyćwniesionaindywidualnieprzezucznia,grupęuczniówbądźzapośrednictwemsa
morząduuczniowskiego. 
4.Skargimogąbyćwnoszonepisemnieiustnie. 
5.Skargiiwnioskinienależącedokompetencjiszkołyprzekazywanesądownoszącegozewskazanie
mwłaściwegoadresata. 
6.Wnioskiiskarginiezawierająceimieniainazwiskawnoszącegopozostawiasiębezrozpatrzenia. 
7.Zwyjaśnieniaskargi/wnioskunależysporządzićdokumentacjęwpostacinotatkisłużbowejospos
obachzałatwieniasprawyiwynikachpostępowaniawyjaśniającego. 
8.Wnoszącyskargęotrzymujeinformacjępisemnąodpowiedźosposobierozstrzygnięciasprawy. 
9.Jeślisprawategowymaga,pisemnąinformacjęosposobierozstrzygnięciasprawy,otrzymujerówn
ieżorganprowadzącyorazorgansprawującynadzórpedagogiczny. 
10.Zajakośćiprawidłowewykonanie,załatwienieskargi/wnioskuodpowiadająosoby,naktóredekr
etowanoskargę. 
11.Rozpatrzeniekażdejskargiwinnoodbyćsięwmożliwienajszybszymterminie. 
 

§84. 
 

1. UczeńmaobowiązekprzestrzeganiapostanowieńzawartychwStatucie,awszczególności: 
1) Uczeńzobowiązanyjestuczęszczaćnazajęciawynikającezplanuzajęć,przybywaćnaniepunktu
alnie.Mimospóźnienianazajęcia,uczeńzobowiązanyjestprzybyciadosali,wktórejodbywająsięzaj
ęcia.Jeżelispóźnieniejestznaczne,uczeńpowinienudaćsiędoświetlicyszkolnej(biblioteki,innego
pomieszczenianaterenieszkoływktórymprzebywaćbędziepodnadzoremnauczycielaalboinnego
pracownikaszkoły)anastępniewczasieprzerwydołączyćdoswojejklasy; 
2) Uczeńzobowiązanyjestsystematycznieprzygotowywaćsięzajęć,odrabiaćpracepoleconeprzez
nauczycieladowykonaniawdomu; 
3) Wczasiezajęćlekcyjnychuczeńpowinienzachowaćnależytąuwagę,nierozmawiaćzinnymiucz
niamiwczasieprowadzeniawykładuprzeznauczyciela,zabieraćgłos,gdyzostaniedotegoupoważni
onyprzeznauczyciela.Nauczycielpowinienumożliwi ćuczniowizabraniegłosuwczasiezajęćwkaż
dymprzypadkugdyuczeńzgłositakizamiar; 
4) Uczeńzobowiązanyjestusprawiedliwićnieobecnośćnazajęciachszkolnych.Usprawiedliwieni
ezobowiązanyjestprzedłożyćwciągutygodniaoddniastawieniasięnazajęcia.Usprawiedliwieniani
eobecnościuczniadokonująrodzicewformiepisemnegooświadczeniaoprzyczynachnieobecności
ichdzieckanazajęciach.Oświadczeniemożebyćpodpisaneprzezjednegozrodziców.Dokumentem
usprawiedliwiającymnieobecnośćucznianazajęciachjesttakżezaświadczenielekarskie(oryginała
lbokopia).Uczeńniepełnoletniniemożesamusprawiedliwiaćswojejnieobecnościnazajęciach; 
5) Uczeńzobowiązanyjestdozachowaniaschludnegowygląduoraznoszeniaodpowiedniegostroju
; 
6) Obowiązujebezwzględnyzakazużywaniatelefonówkomórkowychiinnychurządzeńelektronic
znychprzezuczniówwczasiezajęćedukacyjnych.Nauczycielniemożeodbieraćuczniowiposiadan
egotelefonulubinnegourządzeniaelektronicznego,przedrozpoczęciemzajęćnauczycielmożezob
owiązaćuczniówdowyłączeniaposiadanychprzeznichtelefonów.Telefonmożezostaćzabranywd
epozyt.Urządzeniemożeodebraćrodzic; 
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7) Naterenieszkołyzabronionesąwszelkiedziałaniaagresywneskierowanedoinnejosoby.Zabrani
asięużywaniawulgarnychsłów,zwrotówigestów; 
8) Uczeńzobowiązanyjestaktywnieuczestniczyćwżyciuszkolnym. 
 
 

§ 84a.33 
 

Obowiązujący strój szkolny 
 

1. Uczniowie zobowiązani są do noszenie stroju galowego na uroczystościach, imprezach 
szkolnych i spotkaniach, na których reprezentują szkołę. 
2.Przez strój galowy rozumie się ubiór w tonacji biało – czarnej, biało – granatowej. Dla 
uczennicy są to biała bluzka z długim lub krótkim rękawem zakrywającym ramiona i ciemna 
spódnica, nie krótsza niż do połowy uda albo długie, ciemne spodnie. Dla ucznia są to biała 
koszula i długie, ciemne spodnie. 
3. Uczniowie zobowiązani są do noszenia stosownego stroju na co dzień. Strój ten powinien 
być estetyczny, bez ekstrawaganckich dodatków. Zabrania się noszenia ubiorów, ozdób i 
symboli sprzecznych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, godzących w zasady 
moralności i etyki, a także ozdób i przedmiotów niebezpiecznych dla samego ucznia oraz 
innych osób. Strój nie może eksponować gołych ramion, brzucha, głębokich dekoltów. Nie 
może także zawierać wulgarnych napisów i rysunków. 
4.Przez stosowny strój rozumie się: 
1) dla chłopców: 
a) koszula, koszulka z krótkim lub długim rękawem, 
b) lekkie, wygodne obuwie (sportowe), 
c) długie spodnie, spodenki, 
d) marynarka, sweter lub bluza. 
 2) dla dziewcząt: 

a)  bluza, tunika, koszula z długim lub krótkim rękawem zakrywającym ramiona, 
b) lekkie i wygodne obuwie na niskim obcasie (sportowe), 
c) długie spodnie, spodenki, spódnica lub sukienka (nie krótsze niż do połowy uda). 

5. Na terenie szkoły: 
1)uczeń nie może chodzić w nakryciu głowy, w szczególności w czapce, kapturze chustce, 
2) przez cały rok szkolny obowiązuje obuwie zmienne,  
3) podczas zajęć sportowych obowiązuje obuwie sportowe. 
6. Uczniowie powinni dbać o to, aby ich strój w szkole był adekwatny do miejsca i sytuacji, w 
jakiej się znajdują. 
 
 
 

                                                 
33Uchwała Nr 5/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2019r. 
 



 

 
 

73 

§84b34 
 Wygląd ucznia 

 
1. Uczniowie zobowiązani są do dbania o swój estetyczny i schludny wygląd. 
2. Przez schludny wygląd rozumie się: 
1) dlachłopców: 

a) czyste włosy, nie dopuszcza się ekstrawaganckich fryzur i kolorów, w szczególności 
farbowania, dredów, irokezów, 

b) krótkie i czyste paznokcie, 
c) brak makijażu, 
d)  zabrania się tatuaży, pircingu. 

 2) dladziewcząt: 
a) czyste włosy, nie dopuszcza się ekstrawaganckich fryzur i kolorów, w szczególności 

farbowania, dredów, irokezów, 
b) krótkie i czyste paznokcie w naturalnym kolorze, 
c) brak makijażu, w szczególności codziennego, permanentnego, doczepianych rzęs, 
d) dopuszcza się noszenie skromnej biżuterii, 
e) zabrania się tatuaży, pircingu (oprócz uszu), 
f) zabrania się noszenia biżuterii mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia uczennicy lub 

innych uczniów, w szczególności długich wiszących kolczyków, ostrych bransolet. 
 
 

 
 

§84c35 
Konsekwencje uchybienia przepisom dotyczącym obowiązującego stroju szkolnego oraz 

wyglądu ucznia 
 

1. Naruszenie przepisów z §84a lub §84b może pociągnąć za sobą następujące konsekwencje: 
1) rozmowa z pedagogiem szkolnym, 
2) rozmowa z dyrektorem, 
3) wezwanie do szkoły rodziców na rozmowę z dyrektorem, 
4)obniżenie oceny z zachowania. 
 

§85. 
 
Uczeńmożeotrzymaćnagrodyiwyróżnieniaza: 
1) bardzodobrewynikiwnauceiwzorowezachowanie; 
2) pracęspołecznanarzeczszkoły; 
3) osiągnięciazwiązanezdziałalnościąpozalekcyjnąszkoły. 
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§86. 

 
1.Nagrodamisą: 
1) pochwałanauczycielawychowawcywobecoddziału; 
2) pochwałaDyrektora; 
3) listpochwalnyskierowanydorodziców/opiekunówprawnych; 
4) dyplomuznania. 
2.Zwnioskiemoprzyznanienagrodymożewystąpićkażdyczłonekspołecznościszkoły. 
3.Szkoła 
możeudzielaćstypendiumzawynikiwnaucelubzaosiągnięciasportowezgodniezodrębnymiprzepi
sami. 
 

§ 87. 
Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody 

 
1. Istnieje możliwość odwołania się od nagrody bezpośrednio do Dyrektora Szkoły lub za 
pośrednictwem wychowawcy klasy, w trybie do 7 dni od daty jej przyznaniu. 
2. Odwołanie od przyznanej nagrody polega na złożeniu wyczerpujących, pisemnych 
wyjaśnień oraz prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
3. Dyrektor szkoły do 7 dni od daty wpływu rozpatruje odwołanie. 
4. O podjętej decyzji informuje zainteresowanego w formie pisemnej. 
5. Podjęta przez dyrektora szkoły decyzja jest ostateczną. 

 
§88. 

 
ZanieprzestrzeganiepostanowieńStatutu,zalekceważenienaukiiinnychobowiązków,októrychm
owaw§26,uczeńmożebyćukarany: 
1) upomnieniemprzeznauczycielawychowawcęwobecoddziału; 
2) upomnieniemlubnaganąDyrektora; 
3) pozbawieniempełnionychwoddzialelubwszkole funkcji; 
4) zawieszeniemprawaudziałuwzajęciachpozalekcyjnychlubreprezentowaniaszkoły 
nazewnątrz; 
5) obniżeniemocenyzzachowania; 
6) przeniesieniemdorównoległegooddziałuwszkolewchodzącejwskładszkoły; 
7) przeniesieniemprzezkuratoraoświatydoinnejszkoły–nawniosekDyrektora; 
8) skreśleniemzlistyuczniówszkoły–poukończeniu18rokużycia. 
 

 
§89. 

 
1. Zastosowanakarapowinnabyćadekwatnadopopełnionegouchybienia.Karaniemożenaruszaćn
ietykalnościigodnościosobistejucznia. 
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2. Wykonaniekarymożezostaćzawieszonenaczaspróby,niedłuższyniżpółroku,jeżeliuczeńuzysk
apisemneporęczeniesamorząduklasowego,RadyPedagogicznej,RadyRodzicówluborganizacjid
ziałającejwszkole. 
3. Szkoła 
maobowiązekinformowaćrodziców/opiekunówprawnychuczniaoprzyznanejmunagrodzielubza
stosowanejwobecniegokary. 
4. Uczeńlubjegorodzice/opiekunowieprawnimająprawodoodwołaniasięodkarynałożonejprzez
wychowawcędoDyrektora,wterminie7dnioddniauzyskaniainformacji,októrejmowawust.3.Roz
strzygnięcieDyrektorajestostateczne. 
 

§90. 
 

Przepisupoprzedzającego,wczęścidotyczącejinformowaniaozamiarzeukaraniaucznianiestosuje
sięwwypadkuupomnieńudzielanychwtrybienatychmiastowym. 
 

§90a. 
Przeniesienieuczniadoinnejszkoły 

 
1. Wuzasadnionychprzypadkachuczeń-
nawniosekdyrektoraszkoły,popartyuchwałąRadyPedagogicznejiopiniąSamorząduUczniowski
ego-możezostaćprzeniesionyprzezKuratoraOświatydoinnej 
szkoły.WniosekdoKuratorazostajeskierowany,gdypowyczerpaniuwszystkichmożliwychdziała
ńwychowawczychuczeńnadal: 
1)notoryczniełamieprzepisyzawartewstatucieszkoły; 
2)nieprzestrzegaobowiązkówuczniairażąconaruszazasadyetyczneucznia; 
3)wchodziwkonfliktzprawem; 
4)świadomieicelowoniszczymieniewspólneicudze; 
5)uleganałogom(alkohol,papierosy,środkiuzależniające)inegatywniewpływanapozostałychucz
niów; 
6)dokonujekradzieży; 
7)demoralizujeinnychuczniów; 
8)umyślniespowodujeuszczerbeknazdrowiudrugiegoczłowieka; 
9)jestagresywny-dokonujepobićiwłamań; 
10)używaprzemocyfizycznejipsychicznejwstosunkudoinnychuczniówidorosłych; 
11)nagminnienieprzestrzegazasadwspółżyciaspołecznego. 
2.Uczeńmożebyćskreślonyzlistyuczniówpoukończeniu18lat,gdy: 
1)wzwiązkuzuchylaniemsięodrealizacjiobowiązkuszkolnegojestnieklasyfikowanydoegzaminó
wklasyfikacyjnego,bądźprzystępujeinadalnieuczęszczadoszkoły; 
2)wchodziwkonfliktzprawem; 
3)uleganałogom(alkohol,papierosy,środkiuzależniające)inegatywniewpływanapozostałychucz
niów; 
4)jestagresywny; 
5)używaprzemocyfizycznejipsychicznejwstosunkudoinnychuczniówidorosłych; 
6)nagminnienieprzestrzegazasadwspółżyciaspołecznego; 
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7)poważniezakłócaprocesdydaktycznywszkoleprzezwywoływanieawanturlubinneuniemożliwi
anienormalnejpracywszkoły. 
 

Dział6 
Postanowieniakońcowe 

§91. 
 

1. Szkoła 
jestjednostkąbudżetową,prowadzącągospodarkęfinansowązgodniezodrębnymiprzepisami. 
2. Obsługęfinansowo–księgowąszkoły prowadziCentrum Usług Wspólnych w Gryfinie. 
 

§92. 
 

1.Szkoła używapieczęciistemplizgodniezodrębnymiprzepisami. 
2.Szkoła używapieczęciurzędowejzgodniezodrębnymiprzepisami. 
 

§93. 
 

1. Szkoła prowadziiprzechowujedokumentacjęnazasadachokreślonychwodrębnychprzepisach. 
2. Zasadywydawaniaorazwzoryświadectwiinnychdrukówszkolnych,dokonywaniaichsprostow
ańiwydawaniaduplikatóworazzasadyodpłatnościzateczynnościokreślająodrębneprzepisy. 
 

§94. 
 

SzkołaPodstawowaim.JanaPawłaIIwChwarstnicyposiadawłasnysztandariceremoniałszkolny. 
§95. 

 
1. Tekst ujednolicony Statutuwchodziwżyciezdniem01.09.2019 r. 
2. ZmianyStatutuuchwalaRadaPedagogiczna,ztymżezmianywzakresiekompetencjiorganupro
wadzącego,określonychodrębnymiprzepisami,mogąbyćwprowadzonepokonsultacjizorganemp
rowadzącym. 
3. ZmianyStatutuwprowadzasięwformieaneksulubjednolitegotekstu.Uwierzytelnionekopiędo
kumentówzawierającychwprowadzonezmianynależybezzwłocznieprzekazaćorganowiprowadz
ącemu. 
4. 
DyrektorzapewniamożliwośćzapoznaniasięzeStatutemijegoewentualnymizmianamiwszystkim
pracownikomszkoły,uczniomirodzicom/opiekunomprawnym. 
 
 
 


