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Podstawy prawne: 

1. Akt założycielski – Uchwała Rady Gminy nr XXXI/298/2017  z dnia 24 października 2017 r.; 

1. Konstytucja RP  z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483); 

2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 

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

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity ;Dz.U. z 2018 r., 

poz.1457.); 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe ( Dz.U z 2018 r.,poz.996 ze zm.); 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 60); 

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 

1669 i 2245); 

7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 967.); 

8. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy 

wprowadzające, Karta Nauczyciela; 

9. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., 

po. 498); 

10. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz.450.); 

11. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz 1000.); 

12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2017 r.,poz.2077); 

13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (D.U. z 2018 

r., poz.998.); 

14. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:  Dz. U.  

z 2017 r. poz. 682.); 

15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 935.); 

16. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1260.). 
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Rozdział I 

Postanowienia wstępne 

§ 1 

1. Szkoła Podstawowa w Stołpiu im. Marii Skłodowskiej – Curie jest publiczną szkołą podstawową. 

2. Siedziba szkoły znajduje się pod adresem Stołpie 11; 22-151 Stołpie. 

3. Szkole nadane zostało imię Marii Skłodowskiej – Curie. 

4. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa w Stołpiu im. Marii Skłodowskiej-Curie. 

5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Chełm z siedzibą w Pokrówce. 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Lubelski Kurator Oświaty. 

§ 2 

1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat. 

2. W szkole prowadzone są oddziały przedszkolne. 

3. W ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. 

4. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do 

ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

§ 3 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

§ 4 

1. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Stołpiu im. Marii Skłodowskiej - Curie, 

statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Stołpiu im. Marii Skłodowskiej - Curie, 

nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły, 

rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)  

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 

organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Chełm, 

ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), 

ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237.). 
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Rozdział II 

Cele i zadania szkoły 

§ 5 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw 

programów nauczania i program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb środowiska. 

 

§ 6 

 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

2) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia 

dydaktycznego, 

3) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, który opisuje wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym i o charakterze profilaktycznym. 

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć 

pozalekcyjnych. 

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1. pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej, 

2. drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej. 

 

§ 7 

1. Celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, 

społeczny i moralny ucznia. 

2. Zadaniem szkoły jest: 

1) wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, 

2) przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia,   

3) wdrażanie do samorozwoju, 

4) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, 

5) wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego, 

6) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej, narodowej  i religijnej. 
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3. Szczegółowe cele i zadania szkoły określone zostały w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej. 

4. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając 

indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. 

 

§ 8 

 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich zdrowie i życie od chwili wejścia ucznia do szkoły 

do momentu jej opuszczenia. 

2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem. 

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

dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez 

instalowanie oprogramowania zabezpieczającego. 

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi 

przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym kto wchodzi na teren szkoły 

sprawują pracownicy obsługi szkoły i nauczyciele dyżurujący. 

5. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli oraz pracowników 

obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni   podczas przerw 

międzylekcyjnych. 

6.  Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz i wewnątrz). 

7.  Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia i wejścia do szkoły. 

8.  Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod   

warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik   – 

nauczyciel szkoły. 

9. W przypadku nieobecności nauczyciela i braku możliwości zorganizowania zastępstwa można 

zwolnić uczniów z ostatnich lekcji. 
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Rozdział III 

Organy szkoły i ich kompetencje 

§ 9 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Samorząd Uczniowski, 

4) Rada Rodziców. 

§ 10 

 

1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym 

wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

2. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady 

Pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły, 

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły, 

3) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na 

postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji, 

4) zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami Prawa oświatowego oraz 

omawiania trybu i form ich realizacji.  

4. Do kompetencji Dyrektora szkoły, wynikających z ustawy Prawo oświatowe, należy      

w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności 

za ich prawidłowe wykorzystanie, 

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII szkoły, 
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9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

10) występowanie do Lubelskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły, 

11) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych 

wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji 

o działalności szkoły, 

12) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji 

stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa, 

13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, po 

spełnieniu warunków określonych w ustawie Prawo oświatowe, 

14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły 

podstawowej, 

15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, 

podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, na zasadach określonych 

w ustawie o systemie oświaty, 

16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od 

początku następnego roku szkolnego, 

17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, w trybie i na warunkach określonych 

w ustawie Prawo oświatowe, 

18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

takiego nauczania, 

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

20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów 

i nauczycielom, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, 

21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania szkolnego planu nauczania, w tym 

tygodniowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas na 

danym etapie edukacyjnym, 

22) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia. 
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5. Do kompetencji Dyrektora jako kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami należy w szczególności: 

1) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

2) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

3) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli 

oraz pozostałych pracowników szkoły, 

4) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami, 

5) sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą uczącymi się w szkole, 

6) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 

7) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym, 

8) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań 

dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

9) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę, 

10) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli, 

11) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie 

karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, 

12) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub 

złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra 

dziecka, 

13) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym w odrębnych 

przepisach, 

14) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument. 

6. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców 

i Samorządem Uczniowskim. 

7. Dyrektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu 

dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole. 
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§ 11 

1. Radę Pedagogiczną tworzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.  

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane 

przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej (np. pielęgniarka 

szkolna). 

2. Do jej kompetencji stanowiących należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

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

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów. 

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

2) formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego, 

3) projekt planu finansowego szkoły, 

4) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

5) wnioski Dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole, 

6) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych, 

7) wnioski o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki ucznia, 

8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanych programów nauczania, zestawu 

podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 

9) sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz możliwości psychofizycznych ucznia 

uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

10)  projekt innowacji do realizacji w szkole, 

11) podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem 

statutowym jest działalność dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza, 

12) zamiar powierzenia stanowiska Dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do 

konkursu nikt się nie zgłosił, 

13) pracę Dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy, 



              Statut ośmioletniej szkoły podstawowej  Strona 11 z 84 

  

 

14) wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla Dyrektora, 

15) regulamin oceniania pracy nauczycieli, 

16) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć, 

17) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania. 

1. Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 

na stanowisko Dyrektora szkoły. 

2. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub jego 

zmiany oraz upoważnia Dyrektora do opracowania i ogłoszenia ujednoliconego tekstu statutu. 

3. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie 

z funkcji Dyrektora szkoły oraz do Dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela z innej funkcji 

kierowniczej w szkole. 

4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. 

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

5. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na 

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

a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

6. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

7. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje 

kierownicze w szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska 

podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

 

§ 12 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest Rada Samorządu 

Uczniowskiego. 

2. Zasady wybierania i działania Rady Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze 

statutem szkoły. 

3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach 

dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów. 

4. Na wniosek Dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela. 
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5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw 

uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami 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 redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

§ 13 

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. 

3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego 

szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach szkoły. 

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły, 

4) opiniowanie decyzji Dyrektora o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej 

organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej szkoły, 

5) opiniowanie pracy nauczyciela do oceny pracy, 

6) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora, 

7) opiniowanie formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego, 

8) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
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9) opiniowanie ustalonych przez Dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych, w przypadku 

braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu. 

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady 

Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2. 

6. Rada Rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 14 

1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompetencje oraz 

zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy szkoły. 

2. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga Dyrektor szkoły,  

po wysłuchaniu zainteresowanych stron. 
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Rozdział IV 

Organizacja pracy szkoły 

§ 15 

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

kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem 

nauczania. 

2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie 

więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą Prawo oświatowe, nie 

więcej niż 27. 

3. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy: 

1) na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia 

mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 

uczniów, liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych 

w pracowni komputerowej, 

2) na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 

24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej 

nie więcej niż 24 uczniów. Przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania 

znajomości języka obcego nowożytnego, 

3)  na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego zajęcia mogą być prowadzone    w grupie 

oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół – także 

w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy 

oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawność uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów 

specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio 

w oddziale integracyjnym lub oddziale specjalnym określona w przepisach wydanych 

na podstawie art. 111 ustawy – Prawo oświatowe. 

4.  W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24 lub 26 na zajęciach, o których mowa 

w ust. 3 pkt 1–3, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

5.  W klasach IV–VIII szkoły podstawowej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej 

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

§ 16 
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1. Szkoła organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę uczniom niepełnosprawnym, na warunkach 

określonych w odrębnych przepisach. Umożliwia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym, 

z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości. 

2. Szkoła zapewnia uczniom niepełnosprawnym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, 

3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w publicznych, szkołach i placówkach, 

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne 

i socjoterapeutyczne, 

5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi, 

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

§ 17 

1. Kształcenie ucznia niepełnosprawnego odbywa się w oparciu o indywidualny program edukacyjno-

terapeutyczny, zawierający w szczególności: 

1) zakres i sposób realizacji wymagań edukacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez 

zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem, 

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, 

3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, 

w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, 

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres współdziałania 

z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami 

doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze 

względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

ucznia, a także: 

a) w przypadku ucznia klasy VII i VIII zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, 
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b) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 

c) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów, 

d) rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności 

ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie – 

w zależności od potrzeb, 

6) zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 

5 uczniów – w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania ucznia. 

§ 18 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie: 

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym, 

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym. 

2. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w uzasadnionych przypadkach mogą odbywać się 

także w soboty. 

3. Plan lekcji powinien uwzględniać higieniczny tryb nauki: równomierne rozłożenie zajęć 

w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki 

zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga, 

umieszczenie zajęć wymagających intensywnego wysiłku intelektualnego nie później niż na szóstej 

godzinie zajęć w danym dniu. 

4. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony 

w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

5. Przerwy lekcyjne trwają 10 minut, przerwa po czwartej lekcji jest 15- minutowa. 

6. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala 

nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

7. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel 

prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować 

zgodnie z oddzielnymi przepisami. 

8. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na 

poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. 
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§ 19 

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje pomoc psychologiczno-

pedagogiczną. 

2. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy 

oświatowe. 

3. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 20 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu 

wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego  

lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego. 

§ 21 

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz 

ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. 

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

organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu 

nauczania. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych. 

4. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania w formie papierowej  lub elektronicznej. 

5. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas określony, jeżeli: 

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających 

zawieszenie zajęć wynosi -15 stopni Celsjusza lub jest niższa, 

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

zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne. 

3) temperatura w pomieszczeniach lekcyjnych nie przekracza 18 stopni Celsjusza, 

4) występuje przekroczenie w powietrzu dopuszczalnych poziomów substancji szkodliwych. 

§ 22 
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1. Religia i etyka jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie. 

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku 

szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 

3. Uczniom nie uczęszczającym na lekcji religii i etyki szkoła zapewnia opiekę. 

§ 23 

1. Dla wszystkich uczniów klas IV- VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia 

w rodzinie”. 

2. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice/ prawni opiekunowie zgłoszą Dyrektorowi 

szkoły w formie pisemnej chęć lub rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

3. Uczniom, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania 

do życia w rodzinie”, szkoła zapewnia opiekę. 

4. Zajęcia, o których mowa w ust.1, nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do 

klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

§ 24 

1. Uczeń ma prawo na wniosek rodziców do nauki języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej 

lub języka regionalnego. 

       § 25 

1. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności 

innowacyjnej. 

2. Innowacja pedagogiczna, to każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub 

metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. 

3. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne w Szkole, całą Szkołę lub jej 

część i polega w szczególności na modyfikacji metod i sposobów nauczania przy zachowaniu celów 

i treści nauczania.  

4. Udział nauczyciela w opracowywaniu i wdrażaniu innowacji pedagogicznych jest dobrowolny. 

5. Szczegóły wdrażania innowacji pedagogicznej określają odrębne przepisy. 

 

       § 26 

1. Szkoła prowadzi bibliotekę. 

2. Biblioteka szkolna jest centrum dydaktyczno-informacyjnym dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli. 
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3. Biblioteka szkolna wspomaga realizację programów nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie 

zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania 

z innych bibliotek. 

4. Kierunkami pracy biblioteki są: 

1) zaspakajanie zgłaszanych przez czytelników potrzeb czytelniczych i informacyjnych, 

2) współpraca z gronem pedagogicznym w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej uczniów, 

3) wspieranie nauczycieli w realizacji zadań wynikających z planu pracy szkoły, w tym programów 

nauczania, wychowania i profilaktyki oraz w pracy twórczej, 

4) pomaganie wszystkim uczniom w nauce i wyrabianie umiejętności przetwarzania i przyswajania 

informacji, w zależności od jej formy, środka przekazu, kanału komunikacyjnego, 

5) szerzenie idei, mówiącej, że wolność intelektualna i wolny dostęp do informacji są zasadniczą 

wartością, warunkiem efektywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa obywatela w życiu 

społecznym, 

6) współpraca z Dyrekcją szkoły w zakresie unowocześniania bazy dydaktycznej. 

5. Zbiory biblioteki tworzą: 

1) książki: wydawnictwa informacyjne, słowniki, encyklopedie, kompendia wiedzy, lektury zgodne 

z kanonem lektur, literaturę naukową i popularnonaukową, beletrystyka, 

2) podręczniki szkolne i materiały edukacyjne dla uczniów, 

3) przepisy oświatowe i szkolne, 

4) czasopisma dla nauczycieli i uczniów, 

5) płyty CD, 

6) inne pomoce dydaktyczne w miarę miejsca i potrzeb. 

6. Do zadań i obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji w tym: 

a) udostępnianie zbiorów w bibliotece, kompletów podręczników do pracowni, klas, świetlicy, 

b) prowadzenie działalność informacyjnej, wizualnej i audiowizualnej zbiorów i czytelnictwa, 

c) udzielanie porad w doborze lektury, 

d) organizowanie pracy zespołu uczniów współpracującego z biblioteką, 

e) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa, 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną w tym: 

a) udostępnianie nauczycielom pomocy dydaktycznych w postaci multimedialnych programów 

edukacyjnych, 

b) realizacja zajęć z zakresu edukacji czytelniczej z wykorzystaniem narzędzi IT, 
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c) wykorzystanie w pracy z uczniami zasobów Internetu, 

d) udzielanie instruktażu uczniom korzystającym w bibliotece z komputera z dostępem do 

Internetu podczas ich pracy związanej ze zbieraniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, 

przechowywaniem, zabezpieczeniem i prezentowaniem informacji, 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie 

u uczniów nawyku czytania i uczenia się w tym: 

a) informowanie uczniów i ich rodziców o stanie czytelnictwa, 

b) organizowanie konkursów czytelniczych oraz konkursów zachęcających do korzystania 

z biblioteki, 

c) organizowanie spotkań autorskich (w miarę możliwości), 

d) zachęcanie do udziału w imprezach kulturalnych i czytelniczych, 

e) propagowanie form wizualnych promujących czytelnictwo, 

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną: 

a) organizowanie wystaw tematycznych, 

b) udział w wydarzeniach kulturalnych (w miarę możliwości) – wycieczki do kina, teatru, muzeum, 

c) upowszechnianie informacji o wydarzeniach kulturalnych w regionie, 

d) współorganizowanie szkolnych akcji charytatywnych (w miarę możliwości), 

5) współpraca z innymi bibliotekami w tym: 

a) wymiana wiedzy i doświadczeń – udział w szkoleniach i warsztatach, 

b) popularyzacja na terenie szkoły oferty czytelniczo-edukacyjnej innych bibliotek, 

6) współpraca z nauczycielami w tym: 

a) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 

b) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

c) wspieranie nauczycieli w organizacji konkursów oraz uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, 

d) współpraca z nauczycielami w zakresie realizacji edukacji czytelniczej i medialnej, 

7) współpraca z rodzicami w tym: 

a) udostępnianie rodzicom księgozbioru, 

b) udostępnianie rodzicom informatorów związanych z egzaminami zewnętrznymi, 

c) udostępnianie rodzicom dokumentów szkolnych (statut, wewnątrzszkolne ocenianie, 

procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, procedury organizowania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej itp.), 

d) wspieranie przez radę rodziców działalności biblioteki, 

8) czynności organizacyjno-techniczne w tym: 

a) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki, 
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b) prowadzenie ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) przeprowadzenie selekcji zbiorów (przy współudziale nauczycieli), 

d) opracowywanie zbiorów, 

e) prowadzenie katalogów: alfabetyczny, rzeczowy i zbiorów specjalnych (wg aktualnych norm), 

f)      prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystykę, pomiar aktywności czytelniczej 

uczniów, 

g)  planowanie pracy biblioteki, składanie rocznych sprawozdań. 

7. Inwentaryzacja zbiorów w bibliotece szkolnej przeprowadzana jest metodą skontrum na zasadach 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy o bibliotekach. 

8. Ustala się następujące prawa i obowiązki czytelników: 

1) z biblioteki szkolnej mogą korzystać: 

a) uczniowie i ich rodzice lub opiekunowie prawni, 

b) nauczyciele, 

c) inni pracownicy szkoły. 

2) czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki, 

3) korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone zbiory, 

4) w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, jak również innych materiałów, czytelnik 

zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną – uznaną przez bibliotekarza za 

równowartościową, 

5) wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone do biblioteki przed końcem roku 

szkolnego. 

9. W sprawach dotyczących zwrotu książek przez czytelników kończących szkołę bibliotekarz 

współpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów. 

10. Uczniom, wyróżniającym się w czytelnictwie mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego. 

Prowadzony jest również klasowy ranking czytelniczy. 

§ 27 

1. W szkole działa świetlica dla uczniów. 

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które przebywają dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich 

rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi 

opieki. 

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców 

w terminie określonym przez Dyrektora szkoły. 

4. Czas pracy świetlicy określa Dyrektor szkoły. 
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5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. 

6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. 

7. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekracza 

8.  25 uczniów. 

9. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład Rady Pedagogicznej. 

10. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się 

w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem. 

 

§ 28 

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przez uczniów i pracowników szkoły. 

2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są: 

1) uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie, 

2) uczniowie, których wyżywienie finansuje GOPS, inni sponsorzy lub organizacje, 

3) pracownicy zatrudnieni w szkole. 

3. Posiłki wydawane są w godzinach od 10.35 do 10.45 oraz w innych w zależności od potrzeb. 

4. Opłaty za obiady uiszcza się z góry do 25 dnia następnego miesiąca. 

5. Z posiłków można korzystać tylko w stołówce. Szkoła nie prowadzi sprzedaży obiadów na wynos. 

6. W przypadku nieobecności ucznia w szkole dokonuje się odliczenia kosztów obiadów, pod 

warunkiem, że nastąpi zgłoszenie nieobecności na dzień przed datą obiadu do sekretariatu. 

Zgłoszenie może być dokonane telefonicznie pod numerem: 82 569 72 25. 

7. Odliczenie za niewykorzystane obiady następuje w formie równoważnego odpisu należności za 

wyżywienie w kolejnym miesiącu. W przypadku, gdy należności nie można zaliczyć na poczet 

kolejnego miesiąca następuje zwrot gotówki w sekretariacie szkoły. 

8. Zasady zachowania w stołówce oraz szczegółowy regulamin pracy stołówki określa odrębny 

Regulamin stołówki, umieszczony na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniu jadalnym. 

 

§ 29 

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

szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej. 

2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje Dyrektor szkoły. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniowi poprzez jego udział w zajęciach 

rozwijających uzdolnienia lub zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz innych zajęciach 

organizowanych przez nauczycieli i specjalistów. 
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4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej planuje i koordynuje wychowawca klasy. 

5. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinie poradni 

psychologiczno-pedagogicznej obligatoryjnie objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

planowaną i koordynowaną przez wychowawcę klasy. 

6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie 

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

udzielania tej pomocy, a także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których te formy będą 

udzielane, jest zadaniem zespołu powoływanego corocznie przez dyrektora szkoły. 

7. Zespół składa się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. 

8. Dyrektor wyznacza osobę koordynującą prace zespołu. 

 

 

§ 30 

Zgodnie z Kartą Nauczyciela (USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r.– Dz.U.2021.1762) art. 42 ust. 2 

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na 

tydzień. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel 

obowiązany jest realizować: 

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

wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a 

albo ust. 7; 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze 

i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów; 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem 

zawodowym. 

„W ramach czasu pracy (40 godzin tygodniowo dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć) 

oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować inne zajęcia i czynności 

wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające 

potrzeby i zainteresowania uczniów”. 

 

 

§ 31 
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1. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb  

i zainteresowań. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust.1, realizowane są w celu udzielenia uczniom pomocy   

w przezwyciężeniu trudności, rozwijania uzdolnień lub pogłębienia zainteresowań uczniów. 

3. Zajęciami dodatkowymi w szkole są w szczególności: 

1) koła zainteresowań: przedmiotowe, techniczne, artystyczne, szachowe, czytelnicze, sportowe 

oraz inne, 

2) gry i zajęcia ruchowe dla uczniów klas I-III (na boisku szkolnym i w salach gier i zabaw), 

3) zajęcia wyrównawcze, 

4) zajęcia profilaktyczno-wychowawcze (mające na celu kształtowanie osobowości dziecka 

i wspieranie jego rozwoju społeczno-emocjonalnego), 

5) zajęcia przygotowujące uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach 

sportowych, 

6) zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu zewnętrznego (np. egzaminu ósmoklasisty), 

7) prowadzenie zajęć ze szkolnym klubem sportowym, 

8) organizacja uroczystości szkolnych, 

9) wolontariat, 

10) wycieczki, udział w przedstawieniach teatralnych, koncertach. 

 

§ 32 

1. Zajęcia wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności 

w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla I i II etapu edukacyjnego. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust.1, prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć                

edukacyjnych. 

3. Liczba uczestników zajęć dydaktyczno- wyrównawczych wynosi do 8 osób. 

4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i pogłębiające zainteresowania uczniów organizuje się dla uczniów 

uzdolnionych oraz prowadzi się je z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzi 

nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły. 

5. Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust.4, wynosi do 8. 

6. W przypadku realizacji innego rodzaju zajęć niż wymienione w ust. 1 i 4, liczba uczestników tych 

zajęć ustalana jest przez Dyrektora szkoły w uzgodnieniu nauczycielem prowadzącym zajęcia. 
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7. Udział ucznia w zajęciach wymienionych w § 31 ust.3 jest dobrowolny, a efekty jego pracy nie 

podlegają ocenie w skali stopni szkolnych. 

§ 33 

1. Godzinowy wymiar i zakres zajęć dodatkowych ustalają Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną. 

2. Przydzielenie zajęć dodatkowych nauczycielom następuje po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej w zakresie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych. 

3. Wymiar zajęć dodatkowych nie wlicza się do pensum. 

 

§ 34 

1. Diagnozę potrzeb i zainteresowań uczniów przeprowadza się w każdym roku szkolnym. 

§ 35 

1. Nauczyciel, któremu w danym roku szkolnym przydzielono prowadzenie zajęć dodatkowych, jest 

obowiązany do ich dokumentowania w dzienniku zajęć dodatkowych. 

2. Do dziennika zajęć dodatkowych wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, 

tygodniowy plan zajęć, daty i czas trwania i tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się 

obecność uczniów na zajęciach. 

§ 36 

1. Szkoła może wnioskować do odpowiednich organów gminy o pomoc materialną dla uczniów. Pomoc 

może mieć charakter socjalny i motywacyjny. 

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być: 

1) stypendium szkolne (w formie pieniężnej lub rzeczowej), 

2) dofinansowanie do obiadów w stołówce szkolnej, 

3) zasiłek (przysługujący uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej 

z powodu zdarzenia losowego). 

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: 

1) stypendium Wójta Gminy Chełm za wyniki w nauce, 

2) stypendium Wójta Gminy Chełm za osiągnięcia artystyczne i sportowe. 

4. Zasady przyznawania świadczeń o charakterze motywacyjnym zawarte są w odrębnym regulaminie. 

§ 37 
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1. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami 

wspierającymi pracę szkoły celem: 

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom 

i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej 

z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 

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

organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody 

Dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

 

§ 38 

1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu. 

2. Szkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej 

potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku 

szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

3. Członkiem Klubu może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę rodzica / 

opiekuna na działalność w klubie. Do klubu mogą być wpisani uczniowie przed ukończeniem 13 roku 

życia, za zgodą rodziców/ opiekunów, którzy mogą prowadzić działania pomocowe na terenie szkoły 

pod nadzorem nauczyciela – koordynatora. 

4. Cele działania Szkolnego Klubu Wolontariatu: 

1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu, 

2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym, 

3) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, 

życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach, 

4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na 

terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym, 

5) tworzenie przestrzeni dla służby o charakterze wolontariatu poprzez organizowanie konkretnych 

sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji, 
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6) pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontariatu w działania 

pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, 

akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje, 

7) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej, 

8) promowanie idei wolontariatu, 

9) prowadzenie warsztatów, szkoleń i spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia  

do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy, 

10) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze 

charytatywnym. 

4. Szczegółową organizację wolontariatu w szkole określa Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

§ 39 

1.  W Szkole Podstawowej w Stołpiu im. Marii Skłodowskiej-Curie realizowane jest doradztwo 

zawodowe: 

1) w oddziałach przedszkolnych na zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego 

prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego, 

2) w klasach I–VI na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, 

3) w klasach VII i VIII na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego. 

2. Szczegółową organizację doradztwa zawodowego określa Wewnątrzszkolny System Doradztwa 

Zawodowego. 

3. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jest usystematyzowanym dokumentem, który 

precyzuje wytyczne szkolnego programu doradztwa zawodowego oraz szczegółowo określa, jak 

realizować program, aby zaspokajać potrzeby uczniów w zakresie doradztwa zawodowego. 

4. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez 

szkołę w celu przygotowania uczniów do świadomego wyboru szkoły ponadpodstawowej oraz 

przyszłego zawodu. 

5. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego opracowany został przez doradcę zawodowego, 

który zajmuje się organizacją i koordynacją działań związanych z doradztwem i poradnictwem 

zawodowym. 

6. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane 

z realizacją doradztwa zawodowego, 

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 
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3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami 

opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu realizacji doradztwa 

zawodowego oraz koordynowanie jego realizacji, 

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, 

psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie realizacji 

doradztwa zawodowego, 

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym 

gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych 

dla danego poziomu kształcenia, 

6) realizowanie działań wynikających z programu doradztwa zawodowego. 
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Rozdział V 

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły 

 

§ 40 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych nie będących nauczycielami. 

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

nauczycielami określają przepisy ustawy Kodeks Pracy. 

3. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest do odbycia szkolenia z zasad udzielania pierwszej 

pomocy. 

4. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami określają odrębne 

przepisy. 

§ 41 

1.a..a.i.1. Do zadań wychowawcy klasy należy: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się 

oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy 

uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez: 

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, 

ich potrzeb i oczekiwań, 

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych wychowanków, 

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

4) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny  

i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania, 

5) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów 

z rówieśnikami, 

6) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych 

spowodowanych trudnościami w nauce, 
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7) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy 

i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą, 

8)  realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy, 

9)  czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem  

i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu, 

10) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie 

w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy 

w nauce, 

11) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się, 

12)  wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności 

na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania 

sobie pracy, 

13)  systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie 

szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak  i na tych, którzy mają 

trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie  z wychowankami, samorządem 

klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie 

dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad 

regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez 

wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn 

obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału, 

14)  wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw 

moralnych, kształtowanie właściwych stosunków między uczniami- życzliwości, współdziałania, 

wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa 

i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, 

odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu szkoły, rozwijanie 

samorządności i inicjatyw uczniowskich, 

15)  podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, 

pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości 

i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem 

uczniów w życiu szkoły, konkursach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach, 

16)  tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez 

organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, 

wyjazdów na „„zielone szkoły”, 

17)  unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów, 
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18) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich 

osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami 

poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich- zdolnościami 

organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru, 

19)  wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny 

otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą, 

20)  współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki 

i pomocy materialnej uczniom, 

21)  udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, 

występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy. 

3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego 

kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar. Wychowawca ma 

prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą rodziców własne formy nagradzania 

i motywowania wychowanków. 

4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas: 

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, 

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy, 

3) wypisuje świadectwa szkolne, 

4) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz 

szkolnych, poleceniami Dyrektora szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.   

§ 42 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek 

kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską 

z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, 

sprawiedliwości i wolności. 

2. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym  

mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. 

3. Do zadań nauczyciela należy: 

1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę, 

2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy 

merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego 

przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego 

ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do 
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aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego 

podręcznika   i poinformowanie o nim uczniów, 

3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, 

4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, 

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

5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych 

wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych 

(zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny, 

6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, 

a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, 

7) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach,  

na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach, 

8) wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia, 

w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych 

zmian lub gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia, 

9) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-                      

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania  i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach    i oddziałach 

ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach   i oddziałach oraz 

w ośrodkach, 

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

orzeczenia, 

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

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

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

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a – c , który objęty jest pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 
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rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,      o którym mowa w przepisach w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach, 

e) posiadających opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania       określonych 

ćwiczeń na wychowaniu fizycznym, 

10) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące i umiejętności uczniów 

z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny, 

11) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, 

12) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica, 

13) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, 

14) informowanie rodziców o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach według formy 

ustalonej w wewnątrzszkolnych zasadach  oceniania, 

15) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez 

pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału 

w konkursach, zawodach, 

16) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości 

i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą, 

17) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym, 

18) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów, 

19) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny 

udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, 

uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych 

przez OKE lub inne instytucje   w porozumieniu  z dyrekcją szkoły zgodnie ze szkolnym planem 

WDN, 

20) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych 

przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole 

zainteresowań lub innej formie organizacyjnej, 

21) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, 

natychmiastowe informowanie Dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie 

i kończenie zajęć oraz innych zapisów K.p, 

22) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych 

wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów,  
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23) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej 

ucznia, 

24) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców, 

25) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze, 

26) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu 

nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do 

zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną, 

27) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole. 

4. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: 

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

wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska, 

2) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem  

i doskonaleniem zawodowym. 

5. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje 

opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie 

bhp i p/poż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy, a także odbywać wymagane szkolenia z tego 

zakresu. 

7. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora 

szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do: 

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi, 

2) aktywnego pełnienia dyżuru - reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od 

przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające 

bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na 

poręcze schodów, parapety okienne i inne. Nauczyciel nie może zajmować się sprawami 

postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które 

przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru, 

3) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń 

szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji, 

4) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku 

szkolnego lub sal lekcyjnych, 

5) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw, 

6) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły - szczególnie w toaletach szkolnych, 
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7) natychmiastowego zgłoszenia Dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań 

zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki  

oraz zabezpieczenia miejsca wypadku. 

8. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa  

i poinformowania o tym fakcie Dyrektora szkoły. 

9. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział 

w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów 

w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej. 

10. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia   z zagrożonych miejsc 

osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć. 

11. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach 

technicznych w laboratoriach i pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi 

bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie     

zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan maszyn 

i urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, także inne warunki środowiska pracy 

nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów. 

12. Nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach,  

w których mają być prowadzone zajęcia, stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla 

bezpieczeństwa. 

13. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania 

i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw              

międzylekcyjnych. 

14. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 

w szkole. 

15. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad 

ujętych w procedurze organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązującej w szkole. 

Nauczyciel ma obowiązek odnotować w rejestrze wyjść grupowych w dzienniku elektronicznym 

każde wyjście z uczniami poza teren szkoły. 

16. Nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców uczniów o planowanych działaniach doradztwa 

zawodowego ujętych w rocznym programie realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego. 

17. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie: 

1) ma obowiązek sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu 

uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel 
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ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia 

usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu, 

2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki, 

3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go  

w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu 

pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia. Jeśli jest to nagły 

wypadek powiadomić Dyrektora szkoły, 

4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, korygować 

zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu, 

5) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo, 

6) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, 

zapewnienia właściwego oświetlenia, 

7) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej. 

18. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z: 

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia, 

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia, 

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych, 

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

 

§ 43 

1. Do zadań pedagoga należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 

szkolnych, 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo- profilaktycznego w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, 

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu 

wychowawczo- profilaktycznego szkoły, 

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców 

i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia, 
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7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym  

się w trudnej sytuacji życiowej, 

8) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym 

indywidualny program lub tok nauki, 

9) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego w szkole  

i ich ewaluacji, 

10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

11) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie, 

12) prowadzenie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, 

13) współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, kierując 

do nich wszystkich potrzebujących, 

14) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi. 

§ 44 

1. Do zadań i obowiązków nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, z tym, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą 

obserwację pedagogiczna mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, 

deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych 

trudności w uczeniu się, 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, 

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu 

szkoły, 

4) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem, 

5) dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów, 

6) udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań 

nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia 

w szkole, 

7) udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez 

wychowawcę, 
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8) uzupełnianie Karty dostosowań wymagań edukacyjnych prowadzonych przez wychowawcę 

w obszarze dostosowania treści przedmiotowych, 

9) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia, 

10) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 

11) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno –wyrównawczych, 

rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych specjalistycznych), 

12) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia 

oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia, 

13) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej 

i behawioralnej, 

14) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów 

ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych, 

15) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy, 

16) stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru 

motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej 

zawierającej 4 elementy: 

a)  wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 

b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby 

uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności, 

c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę, 

d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej. 

§ 45 

1. W szkole działają zespoły składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w danym 

oddziale. 

2. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi wychowawca klasy. 

3. Nauczyciele tworzą zespoły oddziałowe, międzyoddziałowe lub inne zespoły problemowo-

zadaniowe. 

4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora. 

5. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 
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2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania 

wyników nauczania, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego 

i wsparcia dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia. 

§ 46 

1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły. 

2. W skład zespołu wchodzą: wychowawcy klas i pedagog. 

3. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez Dyrektora szkoły. 

4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności: 

1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów, 

2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły, 

3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych Radzie Pedagogicznej. 

 

§ 47 

 

Rzecznik Praw Ucznia 

1. W szkole może zostać powołany Rzecznik Praw Ucznia. 

2. Rzecznikiem Praw Ucznia może być osoba wybrana (za jej zgodą) spośród nauczycieli szkoły. 

3. Rzecznika Praw Ucznia powołuje i określa jego zadania Dyrektor na wniosek Samorządu 

Uczniowskiego, po przeprowadzeniu demokratycznych wyborów wśród ogółu uczniów. 

4. Wszelkie informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią 

tajemnicę służbową. 

5. Rzecznik czuwa nad tym, aby nie dochodziło do sytuacji łamania praw ucznia i dziecka. 

6. Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności: 

1) informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia, 

2) interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i dziecka i rozwiązywanie spraw 

spornych, 

3) udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania, 

4) informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach, 

5) składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną, 
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6) przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia i dziecka w szkole, 

7) w dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa 

oświatowego, 

8) egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów, 

9) inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia i dziecka, 

10) sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń 

traktowany był podmiotowo, 

11) rozpatrywanie indywidualnych skarg, 

12) udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom), 

13) współpracę z fachowcami (np. pedagogiem, prawnikiem). 

7. Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców. 

8. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów. 

9. Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników 

administracji szkoły. 

10. Do kompetencji rzecznika należy: 

1) rozmowa z uczniem uczestniczącym w problemie, 

2) rozmowa z nauczycielem uczestniczącym w problemie, 

3) rozmowa i zasięganie porady  pedagoga szkolnego, 

4) organizowanie konfrontacji wyjaśniających, 

5) uczestnictwo w konfrontacjach z udziałem Dyrekcji, rodziców i danego nauczyciela za zgodą 

ucznia. 

§ 48 

1. W przypadku naruszenia praw ucznia określonych w Statucie Szkoły Podstawowej w Stołpiu uczeń, 

jego rodzice/prawni opiekunowie, wychowawca klasy, a także uprawniony organ Samorządu 

Uczniowskiego mogą złożyć skargę na piśmie lub ustnie (jeżeli okoliczności tego wymagają) do 

Rzecznika Praw Ucznia. 

2. Skarga powinna być rozpatrzona w terminie 7 dni, chyba że okoliczności wymagają  

dłuższego postępowania. 

3. O sposobie załatwiania skargi uczeń jest powiadamiany na piśmie lub ustnie, jeżeli okoliczności tego 

wymagają. 

4. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń: 

1) zapoznanie się z opinią stron konfliktu, 

2) podjęcie mediacji ze stronami, we współpracy z wychowawcą klasy, 
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3) skierowanie sprawy do pedagoga szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu, 

4) jeżeli problem nie zostaje rozwiązany, rzecznik i pedagog szkolny kontaktują się 

z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia, celem ustalenia dalszych działań dotyczących 

rozwiązania problemu, 

5)  w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej, 

6)  ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor. 

5. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel: 

1) zapoznanie się z opinią stron konfliktu, 

2) podjęcie mediacji ze stronami, 

3) zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego, 

4) jeżeli problem nie zostaje rozwiązany, rzecznik i pedagog szkolny kontaktują się 

z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia, celem ustalenia dalszych działań dotyczących 

rozwiązania problemu, 

5)  rodzic/prawny opiekun wnosi do Dyrektora skargę na nauczyciela, który według niego dopuścił 

się naruszenia praw ucznia wobec dziecka, 

6) rzecznik występuje do Dyrektora szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności 

z rozstrzygnięciem sporu i nieosiągnięcia porozumienia, 

7) Dyrektor szkoły bada sprawę wykorzystując między innymi zebrane w toku dotychczasowego 

postępowania informacje, 

8) Dyrektor przeprowadza z nauczycielem rozmowę wyjaśniającą w obecności świadków, z której 

sporządza notatkę, 

9) w przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia przez danego nauczyciela, Dyrektor kieruje  

sprawę do rzecznika komisji dyscyplinarnej, 

10) w przypadku gdy rodzice/prawni opiekunowie nie są usatysfakcjonowani postępowaniem szkoły, 

mogą wystąpić ze skargą do rzecznika praw dziecka przy Kuratorium Oświaty w Lublinie. 
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Rozdział VI 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami 

 

§ 49 

1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę 

rodziny. 

2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego 

zgodnie z własnymi przekonaniami. 

3. Rodzice są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, 

4) informowania Dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego 

obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza granicami kraju 

(dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły  a przebywającego czasowo za granicą), 

5) do zapewnienia dziecku realizującemu roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub 

obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, warunków nauki określonych w tym 

zezwoleniu, 

6) zapewnienia dziecku uczęszczającemu na zajęcia pierwszego etapu edukacyjnego opieki 

w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu, 

7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka 

ze szkoły, 

8) informowanie wychowawcy klasowego o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach 

szkolnych, usprawiedliwianie nieobecności dziecka. 

§ 50 

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych: 

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców, 

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu 

ucznia przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną. 

2. Wychowawca klasy i nauczyciel przedmiotu jest uprawniony, na podstawie upoważnienia Dyrektora 

szkoły, do zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych. 
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§ 51 

1. Do obowiązków rodziców należy: 

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania, 

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy, 

3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją 

i innymi przejawami patologii społecznej. 

2. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez regulamin 

Rady Rodziców. 
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Rozdział VII 

Uczniowie szkoły 

 

§ 52 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców. 

2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej  

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

§ 53 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, 

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, 

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem 

szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości, 

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz 

znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania, 

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

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki 

podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych, 

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia, 

12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce, 

13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługującej uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu 

do szkoły, 

14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń 

w życiu klasy i szkoły, 

15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznika Praw 

Ucznia, 
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16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze), 

17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego we wszystkich 

sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych 

praw uczniów. 

§ 54 

1. W przypadku naruszenia praw uczeń lub jego rodzic może złożyć skargę do: 

1) wychowawcy klasy, 

2) pedagoga szkolnego, 

3) Dyrektora szkoły, 

4) Rzecznika Praw Ucznia. 

2. Skarga powinna być złożona na piśmie. 

3. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi. 

4. Rozpatrzenie skargi następuje w ciągu 7 dni od daty jej złożenia. 

§ 55 

1. Uczeń ma obowiązek: 

1) uczęszczać na zajęcia szkolne, 

2) dbać o dobre imię szkoły, godnie ją reprezentować, znać i szanować jej tradycje i obrzędowość, 

3) przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, 

4) dbać o wygląd zewnętrzny, 

5) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach i w życiu szkoły, 

6) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników 

szkoły, 

7) przestrzegać zasad bezpieczeństwa, dbać o higienę, 

8) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

9) przestrzegać zakazu palenia papierosów, e-papierosów, picia alkoholu i używania narkotyków oraz 

innych środków psychoaktywnych, 

10) nosić obuwie zmienne na terenie szkoły, 

11) nosić strój ustalony w szkole, 

12) nosić strój galowy lub mundur harcerski w czasie uroczystości szkolnych, 

13) szanować przekonania i poglądy innych, 

14) uczęszczać do szkoły systematycznie, punktualnie, każdą nieobecność i spóźnienie usprawiedliwiać, 

15) szanować i chronić mienie szkoły, 

16) godnie, kulturalnie i taktownie zachowywać się w szkole i poza nią, dbać o kulturę języka, 
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17) przestrzegać zakazu używania na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych, służących do łączności, odtwarzania lub utrwalania obrazów i dźwięku podczas 

zajęć organizowanych przez szkołę z wyjątkiem sytuacji opisanych w regulaminie szkoły. 

§ 56 

1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną 

losową. 

2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych oraz samowolnie oddalać się 

z terenu szkoły. 

3. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych usprawiedliwienia dokonuje wychowawca 

klasy na podstawie usprawiedliwienia (pisemnego lub w e-dzienniku)  rodzica/ opiekuna prawnego, 

informującego o przyczynie nieobecności. 

4. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w szkole 

w ciągu 14 dni od momentu powrotu do szkoły (nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca). 

5. Usprawiedliwienia dostarczone po terminie, o którym mowa w ust.4, nie będą uwzględniane. 

§ 57 

1. Uczeń może otrzymać wyróżnienia i nagrody. 

2. Z wnioskiem o przyznanie nagród mogą występować: 

1) wychowawcy klas, 

2) inni nauczyciele, 

3) Rada Rodziców, 

4) Dyrektor szkoły, 

5) Samorząd Uczniowski, 

6) organizacje młodzieżowe. 

3. Uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia: 

1) pochwała ustna wychowawcy klasowego wobec uczniów klasy, rodziców, 

2) pochwała ustna lub pisemna Dyrektora na forum szkoły, 

3) list gratulacyjny do rodziców, 

4) nagrody książkowe, 

5) stypendium wójta Gminy Chełm za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne zgodnie 

z regulaminem przyznawania stypendiów Wójta Gminy Chełm. 

§ 58 
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1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu szkoły. 

Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego przewinienia. 

    Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj i stopień 

naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, dotychczasowy 

stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz 

cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować. 

6. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia oraz praw dziecka. 

7. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej i inni 

pracownicy szkoły. 

8. W przypadku niszczenia cudzego mienia uczeń jest zobowiązany do naprawienia szkód w zakresie 

ustalonym przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z rodzicami. 

9. Uczeń może ponieść następujące kary: 

1) rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą, nauczycielem lub pedagogiem szkolnym, 

2) upomnienie ustne wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, 

3) pisemna uwaga wychowawcy lub nauczyciela w dzienniku lekcyjnym, 

4) czasowe (za każdym razem określone) zawieszenie w wybranych prawach ucznia w tym do: 

a) reprezentowania szkoły w imprezach szkolnych i międzyszkolnych, 

b) udziału w wycieczkach klasowych oraz imprezach klasowych i szkolnych, 

c) pozbawienie funkcji pełnionych w klasie lub szkole w sytuacji gdy zachowanie nie ulega   

poprawie, 

5) rozmowa dyscyplinująca z Dyrektorem, 

6) ustne upomnienie Dyrektora szkoły na forum szkoły, 

7) pisemna nagana Dyrektora szkoły z ostrzeżeniem dotyczącym skreślenia z listy uczniów 

wręczona na forum szkoły. 

6. Wymienione wyżej kary mają wpływ na ocenę z zachowania. 

§ 59 

1. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje Dyrektor szkoły do kuratora oświaty na wniosek 

Rady Pedagogicznej po wyczerpaniu w stosunku do ucznia statutowego zestawu kar 

i w przypadkach ciężkiego naruszenia obowiązków ucznia. Wykroczenia stanowiące podstawę  do 

złożenia wniosku  o  przeniesienie  do  innej  szkoły: 

1) świadome działanie stanowiące  zagrożenie  życia  lub  skutkujące  uszczerbkiem   zdrowia  dla 

innych  uczniów lub  pracowników Szkoły,  

2)    rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków,  
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3)    świadome fizyczne i  psychiczne  znęcanie  się  nad  członkami  społeczności  szkolnej  lub 

naruszanie   godności, uczuć  religijnych lub narodowych,  

4)   dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego,  

5)    kradzież,  

6)    wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo, 

7)    wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej,  

8)    czyny nieobyczajne, 

9)    stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby, 

10)  notoryczne łamanie postanowień Statutu szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków 

dyscyplinujących,  

11)  zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej,  

12)  fałszowanie dokumentów szkolnych,  

13)  popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego. 

2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów, jeśli jest pełnoletni i rażąco narusza zasady zapisane 

w statucie lub obowiązujących regulaminach. Dyrektor szkoły, po wyczerpaniu środków 

oddziaływania wychowawczego, może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów szkoły. 

Skreślenie z listy uczniów następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu 

opinii Samorządu Uczniowskiego. 

§ 60 

1. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary lub 

przyznanej nagrodzie. 

2. Od nałożonych kar i przyznanych uczniowi nagród przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego 

odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie do 7 dni rozpatruje 

odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii Rady 

Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 61 

1. Uczeń przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne  

na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu. 

3. W czasie lekcji i przerw obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych. 
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4. Poprzez „używanie" należy rozumieć: 

1) nawiązywanie połączenia telefonicznego, 

2) redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej, 

3) rejestrowanie materiału audiowizualnego, 

4) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej, 

5) transmisja danych, 

6) wykonywanie obliczeń, 

7) korzystanie z Internetu, itp. 

5. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (lub w razie przebywania w szkolnej świetlicy, bibliotece, 

w autobusie szkolnym) uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny lub inne 

urządzenie elektroniczne. 

6. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń ma 

obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu lub może 

skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły. 

7. W przypadku łamania przez ucznia zakazu używania telefonu nauczyciel postępuje zgodnie 

z obowiązującą procedurą. 
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Rozdział VIII 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 

 

§ 62 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

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

wewnątrzszkolnego. 

3.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu 

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz 

uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

o postępach w tym zakresie, 

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

dobrze i jak powinien dalej się uczyć, 

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia, 

6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce  

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  
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i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec 

uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, 

2) ustalanie kryteriów zachowania, 

3) ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według 

skali i w formach przyjętych w szkole, 

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według obowiązującej skali, 

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających, 

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

7) ustalanie sposobu i kryteriów oceny projektu edukacyjnego, 

8) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji 

o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania 

i pisemnych prac uczniów. 

7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez 

nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą. 

8. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 63 

1. W ocenianiu obowiązują zasady: 

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

2) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena 

końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych, 

3) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, 

zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie, 

4) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu, 

5) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom 

trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen, 

6) zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu 

o okresową ewaluację. 

§ 64 

1. Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów: 
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1) każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego programu nauczania, 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich     rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oceniania oraz kryteriach zachowania, 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania.3. Informacje, o których mowa przekazywane i udostępniane są : 

1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców we wrześniu, 

2) opublikowania informacji na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dokumenty szkolne”, 

3) w formie wydruku papierowego na prośbę rodzica, 

4) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą. 

4. W trakcie całego roku szkolnego, nauczyciel przed rozpoczętym nowym działem kształcenia/ 

modułem, informuje uczniów o zakresie umiejętności i wiedzy podlegających ocenianiu w bieżącej 

pracy oraz na testach sprawdzających stopień opanowania wiedzy lub umiejętności z tego zakresu 

materiału. 

5. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,   u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie 

wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 

 

 

§ 65 

1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 
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1) bieżące, 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne – na koniec pierwszego semestru i roczne – na zakończenie roku szkolnego 

b) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są 

równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu 

poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na 

podstawie wyników olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. 

Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej. 

 

§ 66 

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

2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do 

dziennika bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali. 

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości 

i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Ocena 

wpisywana jest do dziennika lekcyjnego. 

4. Każda ocena cząstkowa, zdobywana przez uczniów, ma określoną wagę (1-3). 

5. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci   w ciągu 

30 dni od momentu przekazania uczniowi informacji o otrzymanej ocenie: 

1) na zebraniach ogólnych, 

2) w czasie konsultacji „na życzenie”, 

3) podczas indywidualnych spotkań ustalonych z nauczycielem. 

6. Na udostępnionej pracy rodzic składa podpis i wpisuje datę. 

§ 67 

1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną. 

2. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie  

w obecności klasy lub pisemnie, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, 

braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy.   

3. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny. 

Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie w czasie 

konsultacji „na życzenie” podczas indywidualnych spotkań z rodzicem. 
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§ 68 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki  

należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  

w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania 

fizycznego także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

§ 69 

1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów: 

1) prace pisemne: 

a) sprawdzian- pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres 

materiału trwająca nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne. 

• Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisane w dzienniku 

lekcyjnym (3 w tygodniu, kolejne za zgodą klasy), 

• Nauczyciel ma obowiązek przedstawić zagadnienia do sprawdzianu w dzienniku 

lekcyjnym. 

b) kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich 

lekcji, może być niezapowiedziana. 

2) Praca na lekcji: przygotowanie, aktywność, rozwiązywanie problemów, praca 

w grupie, znajomość i stosowanie wiedzy przedmiotowej, prezentacja realizacji 

projektów i zadań dodatkowych. 

2) wypowiedzi ustne: 

a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji, 

b) wystąpienia (prezentacje, referaty, samodzielne prowadzenie lekcji). 

3) Praca samodzielna: prace domowe, realizacja projektów edukacyjnych, konkursy, zawody, 

samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, plakaty, itp. , 

4) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, zawodach itp. 

 

2. Przyjmuje się następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 

tygodniowym: 

1) jedna godzina tygodniowo - minimum 3 oceny, 

2) dwie godziny tygodniowo - minimum 4 oceny, 

3) trzy godziny tygodniowo - minimum 6 ocen, 

4) cztery i więcej godziny tygodniowo - minimum 8 ocen. 
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3. Uczeń oceniany jest w skali sześciostopniowej od 1 do 6 (dozwolone jest stawianie + i – przy 

ocenie), 

4. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady procentowego przeliczania 

punktów na ocenę: 

100% + zadanie/ zadania dodatkowe – celujący 

95% – 100% – bardzo dobry + 

90% – 94% – bardzo dobry 

85 % – 89% – bardzo dobry - 

80 % – 84 % – dobry+ 

70% - 79% - dobry 

65% - 69% - dobry- 

60 % – 64% – dostateczny+ 

50% – 59% – dostateczny 

45% – 49% – dostateczny- 

40% – 44% – dopuszczający+ 

35% – 39% – dopuszczający 

30% – 34% – dopuszczający - 

21% – 29% – niedostateczny + 

do  20% - niedostateczny 

 

5. Każda ocena cząstkowa, zdobywana przez uczniów, ma określoną wagę (1-3): 

• waga 3 - sprawdziany, testy, wypracowania klasowe, projekty edukacyjne, udział i zdobycie tytułu 

laureata w konkursach przedmiotowych, inne działania, które wymagają dużego nakładu pracy; 

• waga 2 - kartkówka, odpowiedź ustna, praca domowa wymagająca dużego nakładu pracy;  

• waga 1 - zadania domowe, aktywność, udział w konkursie, prace dodatkowe, np. rysunki, plakaty, 

itp.; 

• waga 0 - egzaminy próbne, testy kompetencji, diagnoza; 

• waga ustalona przez nauczyciela w PSO - inne prace ustalone przez nauczyciela danego 

przedmiotu. 

 

6. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania 

wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony 

w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia. 

7. Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów przekładane. 
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8. Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie później 

jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej nieobecności. 

W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian 

po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. 

W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu. 

9. Każda kartkówka i sprawdzian muszą zostać zaliczona w formie ustalonej z nauczycielem. Brak 

zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen „nb”. Po upływie dwóch 

tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i/lub powrotu ucznia po dłuższej nieobecności 

do szkoły, nauczyciel wpisuje w miejsce „nb” ocenę niedostateczną. 

10. Prace kontrolne i kartkówki są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Oceny z nich są zapisywane 

kolorem czerwonym. 

1)  Jeżeli uczeń nie mógł napisać pracy kontrolnej lub kartkówki w ustalonym dniu, z przyczyn 

usprawiedliwionych, to ma obowiązek w momencie powrotu do szkoły uzgodnić z nauczycielem 

termin i formę zaliczenia wskazanego materiału, 

2) Nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi przeprowadzić pracę kontrolną lub kartkówkę 

z przewidzianego zakresu wiedzy i umiejętności u ucznia, gdy:  

• uczeń, który nie pisał pracy kontrolnej lub kartkówki, nie uzgodnił z nauczycielem terminu 

i formy zaliczenia wskazanego materiału; 

• w przypadku dwukrotnego uchylenia się od napisania pracy kontrolnej lub kartkówki; 

• z przyczyn nieusprawiedliwionych (wagary) nie pisał pracy kontrolnej lub kartkówki 

w terminie. 

3) Gdy uczeń odmawia napisania zaległej pracy kontrolnej lub kartkówki nauczyciel wpisuje 

uczniowi ocenę niedostateczną, 

4) Umożliwienie poprawy sprawdzianu lub kartkówki w przypadku otrzymania oceny wyższej niż 

niedostateczna zależy od nauczyciela, 

5) Uczeń może przystąpić do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem (przed lub po lekcjach – w tym możliwe jest korzystanie z metod 

pracy na odległość, jeżeli umożliwia to specyfika przedmiotu oraz spełnione jest kryterium 

samodzielności), 

6)  O możliwości poprawy pozostałych ocen cząstkowych decyduje nauczyciel przedmiotu 

i ustala zasady ewentualnej poprawy na początku roku szkolnego, 

7)  Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi, jeżeli stwierdzi na podstawie 

zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie faktu korzystania 
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z niedozwolonych form pomocy może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny 

niedostatecznej, 

8)  Prace niesamodzielne traktowane są jak otrzymanie oceny niedostatecznej, uczeń ma 

obowiązek poprawić taka pracę oraz odnotowuje się ten fakt w dzienniku lekcyjnym jako uwagę 

ujemną i informuje rodziców/prawnych opiekunów, 

9)  Ocena jest jawna i powinna być niezwłocznie wpisana w dzienniku elektronicznym, 

10) Uczeń otrzymuje ocenę oraz informacje od nauczyciela: co zrobił dobrze, co i jak wymaga 

poprawy, jak ma się uczyć dalej w sposób właściwy dla przedmiotu (np. punktacja plus 

komentarz, informacja ustna, wykorzystanie technik graficznych – emotikony, pieczątki, naklejki, 

itp. formy atrakcyjne dla ucznia). 

11. Nauczyciel informuje uczniów o przewidywanym sprawdzianie na 7 dni przed jego terminem 

i odnotowuje ten fakt  w dzienniku elektronicznym. 

12. Prace klasowe powinny być poprzedzone lekcją powtórzeniową. 

13. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny 

niedostatecznej. 

14. Ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi 

w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst. 

15. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania 

sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej. 

16. Nauczyciel określa w Przedmiotowym Systemie Oceniania zasady poprawiania ocen  

z przedmiotu, którego uczy. 

17. Uczeń ma prawo 3 razy być nieprzygotowany do lekcji w ciągu semestru bez uzasadniania 

przyczyny, jeżeli na dane zajęcia edukacyjne przypada minimum 2 godziny tygodniowo. Jeżeli 

przypada jedna godzina tygodniowo – to przysługują mu 2 nieprzygotowania. Swoje 

nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed lekcją lub w trakcie sprawdzania listy obecności. 

18. Nieprzygotowanie, o którym mowa wyżej, obejmuje również zadania domowe oraz braki 

zeszytów z pracami domowymi. Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji. 

W przypadkach uzasadnionych decyzje o zwolnieniu ucznia z przygotowania się do lekcji jak również 

okres obejmujący nieprzygotowanie bez odnotowania tego faktu, o którym mowa powyżej, podejmuje 

nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne lub Dyrektor szkoły. 

19. Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego. 

Oceny z odpowiedzi ustnej, jak również inne spostrzeżenia dotyczące postępów edukacyjnych 

ucznia mogą być wpisywane do zeszytu przedmiotowego, jako informacja dla rodziców (prawnych 

opiekunów). 
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20. Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie sprawdzania 

zawartości merytorycznej. 

21. Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomości i prace klasowe przechowywane są przez 

nauczycieli do końca danego roku szkolnego, a ocenione krótkie sprawdziany do końca semestru. 

22. Na 7 dni przed klasyfikacją powinno być zakończone przeprowadzanie wszelkich pisemnych 

sprawdzianów wiadomości, wyjątek stanowią prace pisemne z zakończonych działów przerobionego 

materiału w w/w dniach. 

23. W tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż trzy sprawdziany, a w jednym dniu więcej niż jeden 

sprawdzian. Na kolejną pracę klasową lub sprawdzian uczniowie muszą wyrazić zgodę. 

24. Nauczyciel oddaje sprawdziany lub kartkówki w terminie 2 tygodni (wyłączając dni wolne. 

Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas 

nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii. 

 

§ 70 

1. W klasach I – III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna (śródroczna i roczna), są opisowe z wyjątkiem j. 

angielskiego i religii. Ocena opisowa to ustna bądź pisemna informacja nauczyciela na temat 

wykonywania zadań szkolnych przez ucznia. Ta informacja może dotyczyć zarówno procesu 

wykonywania zadania, jak i efektów działalności ucznia. 

2. Ocenianie ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju, 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych 

uzdolnieniach ucznia, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno– wychowawczej. 

3.  Ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów aktywności szkolnej ucznia 

oraz wskazówki jak samodzielnie pokonać trudności. Nauczyciel na bieżąco informując ucznia o tym 

jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, co zostało dobrze zrobione, a później wskazuje 

błędy i pomaga je poprawić. Ocena opisowa służy doskonaleniu procesu uczenia się poprzez 

różnicowanie nauczania w zależności od indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości 

i umiejętności wynikającego z rozwoju ucznia. 

4.  Śródroczną i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, analiz prac 

ucznia, wypowiedzi. 
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5.  Dotyczy ona: 

1) rozwoju intelektualnego, osiągnięcia w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej 

i przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem: czytania, jego tempa, techniki i rozumienia, 

pisania jego tempa, techniki, poprawności, mówienia i słuchania oraz wiedzy o języku, 

umiejętności matematycznych, znajomości przyrody i opisywania składników przyrody, 

2) społeczno – moralnego z uwzględnieniem zachowań wobec ludzi, siebie oraz zachowań wobec 

wytworów kultury, 

3) fizycznego jako dostrzeganie związku przyrody z życiem i zdrowiem człowieka, postawa ciała, 

sprawność i zdrowie. 

6.  Opisową ocenę śródroczną wychowawca klasy sporządza w dzienniku elektronicznym. Wydruk 

z dziennika elektronicznego pozostaje w teczce wychowawcy. 

7.  W ocenianiu bieżącym stosuje się oceny cyfrowe. Stopnie zapisywane są w dzienniku lekcyjnym, 

zeszytach uczniów oraz na pracach pisemnych (karty pracy, sprawdzianach, testach). 

8. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy   z wychowawcą na 

zebraniach lub konsultacjach, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową. 

9. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii stosuje się ocenę 

wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VIII. 

10. W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę: 

1) słowną wyrażoną ustnie, 

2) pisemną, 

3) stopniem – zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VIII. 

11. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez 

ucznia klasy I – III szkoły podstawowej. Wniosek o niepromowanie składa wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii rodziców i uwzględnieniu opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – 

pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną. 

§ 71 

1.  Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne w kl. IV –VIII ustala się  w stopniach 

według skali: 

1) stopień celujący – 6 

2) stopień bardzo dobry – 5 

3) stopień dobry – 4 

4) stopień dostateczny – 3 

5) stopień dopuszczający – 2 
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6) stopień niedostateczny – 1 

2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie 

klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się 

stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst. Dopuszcza się wstawianie „+” 

i „-„ w ocenianiu bieżącym. 

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

4. Ocena śródroczna oraz roczna nie jest średnią arytmetyczną. Średnia ważona zaproponowana przez 

dziennik elektroniczny jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny semestralnej i rocznej (uczeń 

może wnioskować o ocenę wyższą, jeżeli średnia ważona wynosi powyżej 0,75 np. 3,75    4,75) 

5. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane 

są w Przedmiotowych Systemach Oceniania, opracowanych przez nauczycieli przedmiotów 

z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów  w konkretnej klasie. 

6. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych uczniów. 

7.   Ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania  

i wymagania programowe przedmiotu w danej klasie, 

b) aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 

c) uczestniczy i odnosi sukcesy w pozaszkolnych formach aktywności związanych z danymi 

zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe), 

d) posiada wysoki ponadprzeciętny stopień aktywności fizycznej, duże umiejętności techniczne 

w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe 

w międzyszkolnych zawodach sportowych, 

e) wykonuje zadania dodatkowe, np. projekty. 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie, 

b) aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 

c) stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się obowiązującą w danym 

przedmiocie terminologią, precyzyjnością i dojrzałością (odpowiednią do wieku) wypowiedzi 

ustnych i pisemnych, 

d) bierze udział w konkursach przedmiotowych. 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
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a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, 

ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach 

programowych, 

b) aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 

c) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela, 

d) stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej 

dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie w stopniu zadowalającym, popełnia nieliczne błędy 

stylistyczne, 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w zakresie 

podstawowym, 

b) biernie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 

c) zadania trudniejsze wykonuje tylko pod kierunkiem nauczyciela, 

d) zna podstawowe pojęcia z danego przedmiotu, posługuje się prostym językiem, 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) ma poważne braki w posiadanej wiedzy, ale nie przekreśla to możliwości uzyskania przez 

ucznia podstawowych wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu w trakcie dalszej 

nauki, 

b) biernie uczestniczy w procesie lekcyjnym 

c) zadania o niewielkim stopniu trudności wykonuje z pomocą nauczyciela, 

d) posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności  

w formułowaniu myśli, 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi, a braki 

w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, 

b) nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim elementarnym stopniu trudności, 

c) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy   i umiejętności. 

8. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia: 

1) prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu (lub 

dużą część działu), 

2) testy, 

3) kartkówki z trzech ostatnich tematów, 

4) prace domowe, 
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5) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji, 

6) różnego typu sprawdziany pisemne, 

7)  wypowiedzi ustne, 

8)  praca w zespole, 

9)  testy sprawnościowe, 

10)  prace plastyczne i techniczne, 

11)  wiadomości i umiejętności muzyczne 

12) prace projektowe itp. 

9. Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów: 

1) praca klasowa – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie ma znaczący 

wpływ na ocenę okresową, 

2) sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji, 

3) kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji  

lub pracy domowej, wystawiane oceny mają rangę oceny z odpowiedzi. 

10. W pracy pisemnej ocenie podlega: 

1) zrozumienie tematu, 

2) znajomość opisywanych zagadnień, 

3) sposób prezentacji, 

4) konstrukcja pracy i jej forma graficzna, 

5) język, 

6) estetyka zapisu. 

11. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega: 

1) znajomość zagadnienia, 

2) samodzielność wypowiedzi, 

3) kultura języka, 

4) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu. 

12. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół, lub uczeń indywidualnie. Ocenie podlegają 

następujące umiejętności: 

1) planowanie i organizacja pracy grupowej, 

2) efektywne współdziałanie, 

3) wywiązywanie się z powierzonych ról, 

4) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. 

13. Aktywność na lekcji podlega ocenie w skali: 

1) stopień dobry – 4 – db, 
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2) stopień bardzo dobry – 5 – bdb, 

3) stopień celujący – 6 – cel. 

14. Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości ustalają nauczyciele uczący poszczególnych   

zajęć edukacyjnych i informują uczniów i rodziców na początku roku szkolnego. 

15. W czasie nauki zdalnej obowiązują zasady przedstawione w ww. PSO. W przypadku konieczności 

naniesienia zmian związanych z ograniczeniami technicznymi nauczyciel może nanieść zmiany, 

o których informuje uczniów oraz rodziców/prawnych opiekunów drogami przewidzianymi w Statucie 

Szkoły.   

 

§ 72 

1. Ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia powinna uwzględniać nie tylko respektowanie obowiązków 

ucznia, ale także zasady współżycia społecznego i norm etycznych. 

  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary: 

1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i kultywowanie tradycji Szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 

opisowymi dokonywanymi przez wychowawcę klasy w porozumieniu z nauczycielami uczącymi 

w oddziale. 

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania 

ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

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

dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego 
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zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenia 

o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej. 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

    Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub 

nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną 

roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

6. Uczniowi realizującemu indywidualny tok lub program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek 

nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania. 

7. Uczeń nie może uzyskać oceny wyższej niż nieodpowiednia z zachowania w szczególnych 

przypadkach, np. świadomego powodowania zagrożenia życia i zdrowia swego lub innych osób, 

zachowania świadczącego o demoralizacji, itp. 

 

§ 73 

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia ustala wychowawca po 

przeanalizowaniu: 

1) kryteriów zawartych w § 73 ust. 3, 

2) opinię innych nauczycieli, 

3) samoocenę ucznia, 

4) ocenę uczniów oddziału. 

2. Wychowawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy ocenie zachowania uwag pozostałych 

nauczycieli. 

3. Ustalając ocenę zachowania w klasach IV – VIII uwzględnia się następujące kryteria: 

1) ocenę   w z o r o w ą otrzymuje uczeń, który: 

a) wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania 

dla innych uczniów w szkole i poza nią, 

b) wyróżnia się na tle klasy i poza nią kulturą osobistą, okazuje szacunek innym ludziom, 

c) wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska, 

d) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu przyjętych obowiązków, 

e) systematycznie uczęszcza do szkoły i sporadycznie spóźnia się na lekcje (usprawiedliwione 

wszystkie godziny nieobecności i spóźnienia w wyznaczonym przez wychowawcę terminie), 

f) w miarę możliwości bierze udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, 
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g) szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów, 

h) dba o zdrowie i higienę swoją i innych, nie ulega nałogom, 

i) nie powoduje kłótni, konfliktów i bójek, 

j) nie używa wulgarnego słownictwa, 

k) nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi, a na terenie szkoły chodzi w obuwiu 

ustalonym w regulaminie, 

l) zawsze stosuje się do procedur i regulaminów szkolnych, 

 

2) ocenę   b a r d z o  d o b r ą otrzymuje uczeń, który: 

a) bardzo dobrze spełnia wszystkie obowiązki szkolne, określone w Statucie Szkoły, 

b)  wyróżnia się na tle klasy i poza nią   kulturą osobistą, 

c) okazuje szacunek innym ludziom, 

d) uczestniczy w pracach na rzecz klasy, szkoły, środowiska, 

e) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu   przyjętych obowiązków, 

f) systematycznie uczęszcza do szkoły i sporadycznie spóźnia się na lekcje (usprawiedliwione 

wszystkie godziny nieobecności i spóźnienia w wyznaczonym przez wychowawcę terminie), 

g) w miarę możliwości bierze udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, 

h) szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów, 

i) dba o zdrowie i higienę swoją i innych, nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień, 

j) nie powoduje kłótni, konfliktów i bójek, 

k) nie używa wulgarnego słownictwa, 

l) nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi, a na terenie szkoły chodzi w obuwiu  

ustalonym w regulaminie, 

m) zwykle stosuje się do procedur i regulaminów szkolnych, 

  

3)    ocenę d o b r ą otrzymuje uczeń, który: 

a) dobrze wywiązuje się z obowiązków określonych w Statucie Szkoły, 

b) cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec osób dorosłych i kolegów, 

c) pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków, 

d) rzadko spóźnia się na lekcje (do 4 spóźnień nieusprawiedliwionych), 

e) czasami nie usprawiedliwia nieobecności (do 5 godzin w semestrze) z przyczyn innych niż wagary, 

f) nie niszczy mienia szkolnego, społecznego i mienia kolegów, 

g) nie prowokuje konfliktów i bójek, nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, 

h) w sytuacjach problemowych wykazuje chęć współpracy z wychowawcą i nauczycielami, 



              Statut ośmioletniej szkoły podstawowej  Strona 66 z 84 

  

 

i) czasami (kilkakrotnie) zwracano uczniowi uwagę na niestosowność stroju, 

j)  zdarzyło się, że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich lub 

nie zareagował na ewidentny przejaw zła, uchybił godności własnej lub cudzej, naraził na 

nieznaczny uszczerbek mienie publiczne albo prywatne, 

k)  zdarzyło się, że uczeń zachował się nietaktownie lub nie zapanował nad emocjami, 

l) najczęściej stosuje się do procedur i regulaminów szkolnych, 

 

 4)  ocenę   p o p r a w n ą otrzymuje uczeń, który: 

a) w miarę możliwości wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

b) pracuje na miarę swoich możliwości, 

c) zasadniczo wykonuje polecenia nauczycieli, 

d) rzadko bierze udział w pracach na rzecz szkoły, klasy i środowiska, 

e) czasami spóźnia się na zajęcia (do 5 razy w semestrze z własnej winy- spóźnienia 

nieusprawiedliwione), 

f) niezbyt chętnie zmienia obuwie, 

g) czasami nie usprawiedliwia nieobecności (łączna liczba godzin nieusprawiedliwionych od 6 do 15 

godzin w semestrze), 

h) czasami używa wulgaryzmów w rozmowach czy dyskusjach, 

i)  często unika pracy na rzecz zespołu lub w jego składzie, 

j) zdarza mu się nie stosować do wszystkich procedur i regulaminów szkolnych, 

 

5)  ocenę   n i e o d p o w i e d n i ą otrzymuje uczeń, który: 

a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

b) nie pracuje na miarę swoich możliwości mimo stosowanych przez szkołę środków zaradczych, 

c) nie wykonuje poleceń nauczycieli, bądź czyni to w sposób lekceważący, 

d) nie bierze udziału w pracach na rzecz szkoły, klasy i środowiska, 

e) wdaje się w bójki, powoduje konflikty, 

f) nie szanuje mienia szkolnego, społecznego, 

g) używa wulgaryzmów, 

h) umyślnie spóźnia się na lekcje, opuszcza je bez usprawiedliwienia (do 10 razy   w semestrze), 

i) nie zmienia obuwia, 

j) ulega złym wpływom i nałogom, 

k) ma nieusprawiedliwione nieobecności, zdarza mu się wagarować (od 16 do 20 godzin 

w semestrze), 
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l) postawą w życiu codziennym przyczynia się do obniżenia autorytetu Szkoły, 

m) w Szkole używa urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk bez zgody nauczyciela lub wbrew woli 

innych osób, 

n) zdarzyło się, że uczeń spowodował zagrożenia bezpieczeństwa własnego lub innych osób lub 

zlekceważył takie zagrożenie i nie zareagował na zwróconą uwagę, 

o) rzadko stosuje się do obowiązujących w szkole procedur i regulaminów, 

 

 

6) ocenę   n a g a n n ą   otrzymuje uczeń, który:   

a) ze względu na swe zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia, 

b) wdaje się w bójki, kradzieże, często prowokuje konflikty, 

c) znęca się fizycznie lub psychicznie nad młodszymi i słabszymi, 

d) ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły i kolegów, 

e) umyślnie spóźnia się na lekcje (do 15 razy w semestrze- spóźnienia nieusprawiedliwione), 

f) nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą, 

g) dewastuje mienie szkolne lub społeczne, 

h) stosuje zastraszanie lub wyłudzanie, 

i)  ma liczne nieusprawiedliwione nieobecności, wagaruje ( od 21 do 30 godzin   w semestrze), 

j)  ulega złym wpływom i nałogom: palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i używanie środków 

odurzających, 

k) używa wulgaryzmów, 

l) uczeń nagminnie nie wykonuje powierzonych mu zadań, przyjmuje postawę lekceważącą wobec 

obowiązujących terminów, 

m) uczeń poza szkołą zachowuje się nagannie, cechuje go niska kultura osobista, dopuszcza się 

kradzieży, wandalizmu, bójek, jest wulgarny wobec innych osób, 

n) w sposób rażący lekceważy reguły funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym oraz nie 

respektuje zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, a środki 

wychowawcze zastosowane przez Szkołę oraz rodziców (prawnych opiekunów) nie odnoszą 

rezultatu, 

o) w Szkole używa urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk bez zgody nauczyciela lub wbrew woli 

innych osób, 

p) nagminnie nie stosuje się do procedur i regulaminów obowiązujących w szkole.   

4. W przypadku pojawienia się sytuacji nieuwzględnionej w kryteriach oceny zachowania, zespół 

nauczycieli klas IV – VIII, ma prawo określić zasady oceny nowo zaistniałego typu zachowania. 
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5. W przypadku diametralnej poprawy zachowania ucznia w II semestrze na wniosek wychowawcy Rada 

Pedagogiczna może podnieść ocenę z zachowania. 

6. Laureaci konkursów przedmiotowych i zwycięzcy zawodów sportowych mogą zostać nagrodzeni oceną 

celującą z danego przedmiotu i nie ma to wpływu na ocenę   z zachowania. 

7.  Śródroczna i roczna klasyfikacyjna ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę jest oceną 

ostateczną z zastrzeżeniem § 73 ust. 8. 

8. W przypadku kontrowersji co do proponowanej oceny decydujący głos ma Rada Pedagogiczna 

(po uprzednim rozpatrzeniu sprawy i głosowaniu). 

 

 

§ 74 

1. Na 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń oraz jego rodzice (prawni 

opiekunowie) zostają zapoznani z przewidywaną oceną zachowania. 

2.  W przypadku, gdy przewidywana ocena zachowania jest niższa niż uczeń oczekiwał, może on 

wnioskować do Dyrektora o wyższą ocenę zachowania, pod warunkiem, że wskaże (udokumentuje) 

działania, które kwalifikują go na wyższą ocenę. 

3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia 

zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Jeśli dochowano staranności przy wystawianiu 

oceny i nie złamano obowiązujących przepisów, Dyrektor odrzuca zgłoszone zastrzeżenia. W innym 

wypadku Dyrektor powołuje komisję w składzie: 

a) Dyrektor szkoły, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

d) pedagog, 

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

f) przedstawiciel Rady Rodziców, 

g) na wniosek ucznia Rzecznik Praw Ucznia. 

4. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna. 

5. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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§ 75 

1.  Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 

2.  Semestr pierwszy trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia, a semestr drugi trwa od 1 lutego 

do zakończenia roku szkolnego. 

3.  Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, 

oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną w niniejszym statucie. 

4.  Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu pierwszego 

semestru. 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania 

nie mogą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

6. Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych zajęć edukacyjnych 

i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniającymi wiadomości i umiejętności oraz 

zachowanie ucznia z poprzedniego semestru. 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej 

klasy oraz ocenianego ucznia. 

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna 

z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani 

na ukończenie szkoły. 

9. Ustalone przez nauczycieli śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę nie może być 

uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną. 

10.  W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym semestrze ocena 

śródroczna staje się oceną roczną. 

11.  W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego nauczyciela, ocena 

wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu. 

12. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i krajowym otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i krajowym bądź laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 
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13.  O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na 

zebraniach ogólnych i indywidualnych, w postaci komentarza ustnego lub pisemnego do oceny 

bieżącej lub śródrocznej. 

14.  Przed rocznym i śródrocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej poszczególni 

nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

15. Na 10 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym nauczyciele wpisują proponowaną ocenę z danego 

przedmiotu. 

16. 21 dni wcześniej nauczyciele uczący informują ucznia i wychowawcę o przewidywanej 

klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej, a wychowawca klasy powiadamia 

rodziców (prawnych opiekunów ) ucznia na spotkaniu rodzicielskim lub pisemnie - wysyłając 

informację do domu ucznia. 

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

uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku lub w klasie programowo wyższej, zespół 

nauczycieli uczących ucznia opracuje program działań w celu uzupełnienia przez ucznia braków: 

zindywidualizowanie wymagań wobec ucznia, zajęcia wyrównawcze, pomoc koleżeńską 

i indywidualną pomoc nauczyciela. 

18. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeśli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone 

w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

Zasady przeprowadzania sprawdzianu określa statut szkoły. 

20. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie 

z terminem ustalonym w statucie Szkoły. 

21. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko 

w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, 

o którą się ubiega, lub od niej wyższa. 

22. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy. 

23.  Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej 

choroby), 

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach, 

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 

pisemnych, 



              Statut ośmioletniej szkoły podstawowej  Strona 71 z 84 

  

 

4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena 

niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych, 

5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji 

indywidualnych. 

24. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do 

wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów 

o przewidywanych ocenach rocznych. 

25. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust. 23 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu 

spełnienie wymogów ust. 23 pkt 3, 4 i 5. 

26. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 23 nauczyciel przedmiotu wyraża 

zgodę na przystąpienie do poprawy oceny. 

27. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków prośba ucznia zostaje odrzucona,  

a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia. 

28. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego 

sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań. 

29. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony 

do dokumentacji wychowawcy klasy. 

30. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony 

na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą. 

31. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników 

sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 

 

 

§ 76 

1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak 

jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności 

ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 

w szkolnym planie nauczania. 

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu 

określonej w ust. 1 absencji. 

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 
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4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę 

jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, 

ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (konieczność podjęcia pracy, 

pilnowania rodzeństwa, lub innego członka rodziny, pobicie przez rodzica, wstyd z powodu braku 

odzieży itp.) lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody rady 

pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy szkoły. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 

indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza 

szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania 

różnic programowych. 

6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu 

sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 

muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć technicznych oraz 

wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności 

wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny 

poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie 

przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy. 

12. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy klasyfikacyjne 

w ciągu jednego dnia. 
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13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice 

(prawni opiekunowie) ucznia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona 

i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 lub skład komisji, o której mowa w ust.11, termin 

egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego 

oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

Dyrektora szkoły. 

16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

17. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych ustalono dwie oceny niedostateczne, może 

przystąpić do egzaminów poprawkowych. 

 

§ 77 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone 

w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje 

komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej 

i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 przeprowadza powołana przez Dyrektora komisja   w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicem. 

4.  W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący 

komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 4, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę 

lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje 
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innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. 

7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania 

sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia. 

9. Do protokołu, o którym mowa w pkt 8, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia. 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2, 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 

Dyrektora Szkoły. 

11. Przepisy § 76 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

 

§ 78 

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, 

informatyki, techniki, wychowania fizycznego z których to przedmiotów egzamin powinien mieć 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin 

poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 

3. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców. 

4.   Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 

Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji 

wchodzą: 



              Statut ośmioletniej szkoły podstawowej  Strona 75 z 84 

  

 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący 

komisji, 

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji. 

7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor szkoły najpóźniej na dzień przed 

egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom 

edukacyjnym, według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał 

wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi 

trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne 

ucznia. 

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor 

Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu 

w Dyrektorem tej szkoły. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, 

termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

11.  Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną. 

12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora szkoły, nie 

później niż do końca września. 

13. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 2 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. 

14. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję do 

przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
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Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

 

§ 79 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści: 

1) pieczęć okrągła duża: „Szkoła Podstawowa w Stołpiu”, 

2) pieczęć okrągła mała: „Szkoła Podstawowa w Stołpiu”, 

3) pieczęć podłużna: „Szkoła Podstawowa w Stołpiu im. Marii Skłodowskiej-Curie;  

Stołpie 11, 22-151 Stołpie 

tel. 82 569-72-25”. 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

3. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz 

sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu. 

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 80 

1. Szkoła posiada ceremoniał szkolny. 

     Ceremoniał szkolny to opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych 

z udziałem sztandaru szkoły. To również zbiór zasad zachowania się młodzieży w trakcie 

uroczystości szkolnych. Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie  i wychowywanie młodych ludzi. 

Obok wiedzy i umiejętności, przekazywanych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, należy uczyć 

dzieci i młodzież zasad postępowania w różnych miejscach i sytuacjach, poczynając od reguł 

dotyczących organizacji świąt i apeli. Zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm 

zachowania się w czasie uroczystości szkolnych jest Ceremoniał Szkolny, który stanowi integralną 

część tradycji i harmonogramu pracy naszej placówki. Opisuje symbole szkoły i formy celebracji 

sztandaru. Zadaniem ceremoniału jest również pomoc w organizacji ślubowań i apeli. 

2. Szkoła posiada symbole szkolne: 

1) Sztandar szkoły: 

a) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez Dyrektora szkoły 

nauczycieli. Poczet powoływany jest corocznie uchwałą na ostatnim posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej i składa się on z dwóch trzyosobowych składów, 

b) w skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie klas VII i VIII, którzy wyróżniają się 

w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu, 
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c) skład pocztu sztandarowego to: chorąży - 1 uczeń i asysta - 2 uczennice, 

d) kandydatury składu są przedstawiane przez nauczycieli oraz Samorząd szkolny na 

czerwcowej Radzie Pedagogicznej i przez nią zatwierdzony, 

e) poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. W trakcie 

uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie, 

f) insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię, 

białym kolorem zwrócone w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze i białe rękawiczki, 

g) wszystkich członków pocztu sztandarowego obowiązuje strój galowy: dziewczęta – białe 

koszulowe bluzki, czarne spódnice, chłopcy – czarny lub granatowy garnitur, biała koszula 

(dopuszcza się możliwość zdjęcia marynarki), 

h) sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych 

szkół, instytucji lub organizacji, 

i) w przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych 

lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. 

Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej 

górnej strony do prawej, 

j) przed rozpoczęciem uroczystości Poczet Sztandarowy czeka przy wejściu do sali lub na placu, 

na którym odbywa się uroczystość. Dyrektor szkoły lub osoba prowadząca uroczystość prosi 

zebranych o powstanie, a następnie wygłasza formułę: „Poczet Sztandarowy wprowadzić!”    

k)  w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu 

(podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. 

Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu).  

Jeśli droga przemarszu jest wąska, Poczet może iść „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca 

sztandar idzie w środku.    

l) podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją 

w pozycji „Baczność”. Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość, 

m)  poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi 

sztandar do pionu. Zebrani mogą usiąść, 

n) po zakończeniu uroczystości Dyrektor lub prowadzący prosi zebranych o powstanie i wydaje 

komendę: „Poczet Sztandarowy wyprowadzić!”. Poczet Sztandarowy wychodzi w ten sam 

sposób, w jaki wchodził – trzymając sztandar pod kątem 45°. Osoby zebrane na miejscu 

uroczystości mogą je opuścić dopiero po wyjściu Pocztu, 
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o) oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go pod kątem    45 ° przez 

chorążego. Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz 

pochyla sztandar, 

p) jeśli śpiewany jest hymn państwowy, Dyrektor lub osoba prowadząca wygłasza formułę: 

„Do Hymnu!” lub „Do Hymnu Państwowego!”. Wszyscy wstają. Członkowie Pocztu stają 

na baczność, a sztandar należy pochylić do przodu pod kątem 45 stopni. Po odśpiewaniu bądź 

odegraniu hymnu następuje komenda „Po Hymnie!”. Zebrani mogą usiąść, Poczet podnosi 

sztandar do pionu i może stanąć w pozycji „Spocznij”. 

q) Sztandar oddaje honory: 

− na komendę „Do hymnu” i „Do hymnu szkoły”, 

− w czasie wykonywania „Roty”, 

− gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska), 

− w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych, 

− podczas opuszczenia trumny do grobu, 

− w trakcie minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci, 

− podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły, 

− w trakcie uroczystości kościelnych (podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie 

Przemienienia, przed Komunią św. oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy 

wystawieniu Najświętszego Sakramentu), 

2) Szkoła posiada własne logo, które jest umieszczane na stronach tytułowych najważniejszych 

dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach itp., 

3) Hymn szkoły: 

Nasza szkoła już ponad wiek istnieje 

Różne losu przebyła koleje 

Jej dorobek jest wielki, przebogaty 

Tak jak my jesteśmy dumą mamy, taty. 

 

Patronem szkoły jest wielka uczona 

Skłodowska – Curie – tak to właśnie ona 

My chcemy pracą, trudem zdobyć szczyty 

Przynosić szkole chwałę i zaszczyty. 

 

Nasza patronka wskazuje nam jak żyć 

Zdobywać wiedzę, do celu ciągle iść. 
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Bo dla nas szkoła drugim domem jest 

A wieża w Stołpiu symbolem naszym jest. 

 

Na lekcje dzwonek już wszystkich wzywa nas 

Bo edukacji przyszedł dla nas czas 

Zdobywać wiedzę i mądrość bardzo chcemy 

I coraz wyżej się w nauce pniemy. 

 

Ze sztandarem dumnie dziś kroczymy 

Z naszą patronką Skłodowską – Curie 

Być patriotą dziś wszyscy ślubujemy 

Naszej Ojczyźnie zawsze służyć chcemy. (bis) 

 

3. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: 

1) święta państwowe: Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Edukacji Narodowej 

(14 października), Święto Niepodległości (11 listopada), 

2) uroczystości szkolne: 

   rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Patrona i ślubowanie klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia, 

zakończenie roku szkolnego, uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem 

sztandaru szkoły. 

4. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych: 

      Na komendę prowadzącego uroczystość: 

− „Baczność, Sztandar szkoły wprowadzić” - wszyscy uczestnicy przyjmują postawę zasadniczą 

i zachowują ją do komendy „Spocznij!”, 

− „Do hymnu” - w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 2 zwrotki hymnu 

państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej, 

− „Do hymnu szkoły” - odśpiewuje się hymn szkoły (1,2 i 3 zwrotkę), z okazji dnia patrona śpiewa 

się cały hymn, 

− „Do ślubowania” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego zakończenia komendą 

„Spocznij”, 

− „Do przekazania sztandaru” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej, 

− na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: „Baczność, 

Sztandar szkoły wyprowadzić”, 

− uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą, a poczet wyprowadza sztandar, 
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− prowadzący podaje komendę „Spocznij”. 

 

5. Ślubowanie uczniów klasy pierwszej: 

1) ślubowanie uczniów klasy pierwszej odbywa się po wprowadzeniu sztandaru. 

2) uczniowie stojąc w postawie zasadniczej trzymają uniesioną do góry prawą rękę z wyciągniętymi 

dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarzają rotę ślubowania: 

 

      „Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę starał uczyć się pilnie 

i być dobrym kolegą, aby swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.” 

 

3) pasowanie na ucznia następuje po ślubowaniu,  

4) Dyrektor szkoły na lewe ramię ucznia kładzie duży ołówek i wygłasza formułę: 

 

      „Pasuję Cię na ucznia/uczennicę Szkoły Podstawowej w Stołpiu im. Marii Skłodowskiej – Curie”. 

6. Uroczystości kościelne: 

1) w czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania 

komend, 

2) podczas wprowadzania sztandaru wszyscy wstają, 

3) poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45° do przodu i staje po lewej lub 

po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych osób, podnosząc sztandar do pionu, 

4) w trakcie Mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie 

przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji 

„Baczność” lub „Spocznij”. 

7. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego: 

1) postawa zasadnicza -sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości 

czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. Lewa ręka jak w postawie 

zasadniczej, 

2)  postawa "spocznij" sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie "zasadniczej". 

Chorąży i asysta w postawie "spocznij", 

3) postawa "na ramię" -chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe 

ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż 

drzewca, 
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4) postawa prezentuj z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką  

i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku). Następnie 

lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, 

obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie "zasadniczej", 

5) salutowanie sztandaru w miejscu - wykonuje się z postawy „prezentuj” - Chorąży robi zwrot 

w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy 

i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie "salutowania" przenosi sztandar do 

postawy "prezentuj", 

6) salutowanie sztandarem w marszu z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy 

salutowaniu w miejscu, 

7) komendy: „na prawo patrz ”- pochyla sztandar, "baczność"- bierze sztandar na ramię. 

8. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem: 

1) najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu 

i ustawia się w następującym porządku : chorąży z przodu sztandaru, asysta przodem do 

bocznych płaszczyzn sztandaru,  

2) pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi: 

      „Przekazujemy Wam sztandar - symbol Szkoły Podstawowej w Stołpiu imienia Marii Skłodowskiej-

Curie. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę i jej Patronkę”, 

3) chorąży pierwszego składu nowego pocztu przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, 

wstaje i wygłasza formułę: 

      „Przyjmujemy od Was sztandar Szkoły Podstawowej w Stołpiu imienia Marii Skłodowskiej – Curie. 

Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować naszą 

szkołę i naszą Patronkę.”, 

4) chorążowie przekazują sobie sztandar, w tym czasie asysta (pozostali członkowie pierwszych 

składów pocztu) przekazuje sobie insygnia pocztu (szarfy i rękawiczki), 

5) po przekazaniu sztandaru ustępujący poczet dołącza do swoich klas, 

6) „Poczet po przekazaniu sztandaru wstąp” – nowy poczet wraca na wyznaczone miejsce, pada 

komenda „Spocznij”. 
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9. PRECEDENCJA- to porządek witania, przemawiania, zajmowania miejsc podczas oficjalnych 

spotkań władz państwowych. W Polsce precedencja wygląda następująco: 

   Precedencja stanowisk umocowanych konstytucyjnie i kierowniczych państwowych:  

· Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,  

· marszałek Sejmu,  

· marszałek Senatu,  

· prezes Rady Ministrów,  

· prezes Trybunału Konstytucyjnego,  

· prezes Sądu Najwyższego,  

· ministrowie,  

· prezes NBP,  

· prezes NSA,  

· prezes NIK,  

· rzecznik praw obywatelskich,  

· prezes Instytutu Pamięci Narodowej,  

· parlamentarzyści,  

· szef Kancelarii Prezydenta,  

· szefowie Kancelarii Sejmu i Senatu,  

· szef Kancelarii Premiera,  

· szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,  

· sekretarz stanu,  

· kierownik urzędu centralnego,  

· wojewoda.  

Precedencja stanowisk administracji rządowej i samorządowej w województwie:  

· wojewoda,  

· marszałek województwa,  

· przewodniczący Sejmiku Województwa 

· kurator oświaty 

· wizytator kuratorium oświaty   

· inni zaproszeni goście  

Precedencja stanowisk samorządowych w powiecie:  

· starosta,  

· przewodniczący Rady Powiatu,  

· wicestarosta,  
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· dyrektor wydziału oświaty  

· wiceprzewodniczący Rady Powiatu,  

· inspektor wydziału oświaty  

· członek Zarządu Powiatu,  

· radny powiatu,  

· sekretarz powiatu,  

· skarbnik powiatu  

· inni zaproszeni goście  

Precedencja stanowisk w gminie (mieście):  

· prezydent miasta, burmistrz, wójt  

· przewodniczący rady gminy (miasta),  

· zastępca prezydenta miasta, burmistrza, wójta,  

· dyrektor wydziału oświaty  

· wiceprzewodniczący rady gminy (miasta),  

· radny gminy (miasta),  

· sekretarz gminy (miasta),  

· skarbnik gminy (miasta),  

· inspektor nadzorujący placówkę  

· sołtys,  

· przewodniczący zarządu dzielnicy (osiedla)  

      · inni zaproszeni goście  

 

§ 81 

1. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw 

odrębne przepisy. 

2.  Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany  

lub uchwala statut. 

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

a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

4. Dyrektor szkoły, po nowelizacji statutu, opracowuje tekst ujednolicony statutu. 

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

społeczności szkolnej. 

 

§ 82 
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1. Statut uchwalony dnia 30.08.2021 r.  

2.  Wchodzi w życie z dniem 1.09.2021 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


