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Załącznik  

Do Zarządzenia nr 35/2017/2018 

Dyrektora SP5 z dnia 15-03-2018 r. 

 

STATUT 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. LEONIDA TELIGI  

W GRODZISKU MAZOWIECKIM 

 

Rozdział 1. 

 

Przepisy ogólne 

 

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 5 w Grodzisku Mazowieckim; 

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.); 

3) statucie – należy przez to rozumieć niniejszy Statut. 

§ 2. 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku 

Mazowieckim. 

2. Siedzibą Szkoły jest budynek szkolny przy ul. Zondka 6 w Grodzisku Mazowieckim. 

3. Obwód szkoły obejmuje: 

1) ulice miasta Grodzisk Mazowiecki: Bałtycka (od Placu Wolności do torów PKP),W.  Bartniaka 

(od ul. P. Krupińskiego do ul. 1 Maja), ks. M. Bojanka, Borówkowa, Brzoskwiniowa, 

Cyraneczki, Czapli, Czereśniowa, Fabryczna, Garbarska, Głogowa, Harcerska, F. Hynka, 

Jagodowa, Jaworowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, J. Kilińskiego (od. ul. P. Krupińskiego do ul. 

1 Maja), Konspiracji, T. Kościuszki (od ul. Kierlańczyków do ul. 1 Maja), Kowalska, Kresowa, 

Krótka, P. Krupińskiego, B. Limanowskiego, 11 Listopada, 1 Maja, 3 Maja (od ul. gen. L. 

Okulickiego do ul. J. Kilińskiego), Malinowa, Morelowa, Obrońców Getta, gen. L. Okulickiego 

(numery nieparzyste od 13 do 21), gen. J. Piłsudskiego, Plac Wolności, Polna, Poziomkowa, 

Porzeczkowa, H. Sienkiewicza (numery parzyste od ul. T. Kościuszki do Placu Wolności oraz 

numery nieparzyste od 43A do 45B, od 47A do 49A oraz 51 i 51B), Składowa, Słonecznikowa, 
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Spiska, Spółdzielcza, Strażacka, 17 Stycznia, dr J. Szpakowskiego, ks. M. Tokarzewskiego, 

Wiśniowa, L. Zondka, Żurawia, Żwirki i Wigury, Żyrardowska, Żytnia; 

2) miejscowości: 

a) Kozerki, 

b) Władków; 

3) ulice miejscowości Kozery: ulice Gruntowa, J. Kossaka, Mleczna, gen. G. Orlicz-Dreszera, 

Sąsiedzka, Swojska, Ustronna. 

4. Szkoła jest publiczną, ośmioletnią szkołą podstawową dla dzieci i młodzieży. 

5. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne. 

6. Szkoła prowadzi oddziały klasy II i klasy III dotychczasowego Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku 

Mazowieckim, do czasu ich likwidacji z dniem 31 sierpnia 2019 r. 

§ 3. 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Grodzisk Mazowiecki z siedzibą w Grodzisku 

Maz., ul. T. Kościuszki 32A. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Mazowiecki Kurator Oświaty 

w Warszawie. 

3. Szkoła jest jednostką organizacyjną Gminy Grodzisk Mazowiecki, działającą w formie 

jednostki budżetowej. 

4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy. 

 

Rozdział 2. 

Cele i zadania Szkoły 

§ 4. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz wydanych na jej podstawie 

przepisach wykonawczych, prowadząc działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. 

2. Celami i zadaniami Szkoły są: 

1) zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie realizacji szkolnych planów nauczania; 

2) realizowanie programów nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego; 

3) realizowanie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów; 

4) umożliwianie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej oraz do dalszego kształcenia; 
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5) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego szeroko pojętemu rozwojowi ucznia; 

6) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju ucznia 

z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych, a w przypadku 

ucznia niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i rodzaju jego 

niepełnosprawności; 

7) umożliwianie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej 

i religijnej; 

8) zapewnienie odpowiedniej bazy materialno-technicznej i dydaktycznej; 

9) dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów. 

§ 5. 1. Szkoła realizuje powyższe cele i zadania poprzez: 

1) prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

2) innowacyjny i nowatorski proces nauczania, udział w konkursach przedmiotowych oraz 

uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej; 

3) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły oraz programów autorskich 

nauczycieli; 

4) systematyczne diagnozowanie zachowań uczniów; 

5) poszanowanie indywidualności uczniów i ich praw; 

6) rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów; 

7) wspieranie uczniów mających trudności w nauce; 

8) rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu; 

9) upowszechnianie tolerancji światopoglądowej i wolności sumienia; 

10) rozwijanie wrażliwości moralnej, poczucia sprawiedliwości, szacunku dla drugiego człowieka; 

11) budzenie szacunku do pracy, w szczególności poprzez zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły 

i środowiska; 

12) budzenie poczucia więzi z rówieśnikami, rodziną oraz środowiskiem; 

13) rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów oraz aktywności twórczej; 

14) wdrażanie samodyscypliny i punktualności; 

15) kształtowanie poczucia odpowiedzialności; 

16) rozwijanie samorządności; 
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17) naukę praworządności i demokracji; 

18) rozwijanie miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego 

przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata; 

19) naukę szacunku dla wspólnego i cudzego mienia; 

20) rozwijanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej poprzez 

promowanie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) oraz 

nauczycieli; 

21) współpracę ze środowiskiem lokalnym w celu zapobiegania, łagodzenia i zwalczania wśród 

uczniów patologii i agresji; 

22) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu uczniów w Szkole oraz 

w trakcie zajęć organizowanych przez Szkołę poza jej terenem; 

23) wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

24) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

25) prowadzenie zajęć dodatkowych wynikających z bieżących potrzeb i możliwości 

rozwojowych dzieci; 

26) organizowanie pomocy specjalistycznej dla uczęszczających do Szkoły dzieci 

niepełnosprawnych. 

2. Program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb środowiska uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców 

i Samorządu Uczniowskiego. 

3. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb, w szczególności poprzez 

organizowanie zajęć świetlicowych, pomoc pedagoga oraz zapewnienie opieki medycznej. 

4. Szkoła wspiera uczniów uzdolnionych m.in. przez organizowanie indywidualnego programu 

lub toku nauczania, zajęć pozalekcyjnych, a także umożliwianie uczniom udziału w konkursach, 

olimpiadach, zawodach sportowych, przeglądach artystycznych i festiwalach. 

5. Szkoła wspiera uczniów rozpoczynających naukę, a także uczniów mających trudności 

z nauką, posiadających opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej m.in. poprzez 

organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, indywidualnego 

nauczania oraz dostosowanie wymagań szkolnych do możliwości uczniów. 

6. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie Dyrektor, w porozumieniu 

z nauczycielami, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz możliwości 

organizacyjnych Szkoły. 
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7. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole oraz zasady 

współdziałania Szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami 

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom, określają odrębne 

przepisy. 

§ 5a. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a także; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych 

zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, 

c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 

d) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

e) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.  

2. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, z religii i 

etyki oraz zajęcia wychowania do życia w rodzinie. 

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu 

prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

4. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i ust. 2 zajęcia edukacyjne. 

5. Zajęcia wymienione w ust. 2 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy. 

 

Rozdział 3. 

Organy Szkoły 

§ 6. 1.Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

§ 7. 1. Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie w oparciu o współpracę z Radą 

Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny i organem prowadzącym. 

2. Dyrektor Szkoły: 

1) kieruje jej działalnością; 
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2) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 

3) reprezentuje Szkołę na zewnątrz; 

4) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole pracowników i wykonuje 

czynności z zakresu prawa pracy; 

5) ponosi odpowiedzialność za działalność Szkoły. 

3. Dyrektor podejmuje decyzje na podstawie: 

1) pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego; 

2) obowiązujących przepisów prawa. 

4. Dyrektor wykonuje zadania przy pomocy wicedyrektora, którego powołuje i odwołuje po 

zaopiniowaniu przez organ prowadzący i Radę Pedagogiczną. 

5. Do zadań Dyrektora Szkoły należy, w szczególności: 

1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Szkole, a także bezpiecznych 

i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza jej siedzibą; 

2) opracowywanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego oraz przedstawianie go 

Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców; 

3) przedstawianie przed zakończeniem roku szkolnego Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców 

informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego; 

4) opracowywanie rocznych planów pracy; 

5) przygotowywanie projektów arkuszy organizacyjnych oraz aneksów; 

6) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 

pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów) uczniów; 

7) gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny; 

8) przygotowywanie i prowadzenie zebrań Rady Pedagogicznej, realizacja jej uchwał oraz 

wstrzymywanie ich wykonania, w przypadku niezgodności z prawem; 

9) wykonywanie w stosunku do pracowników Szkoły czynności z zakresu prawa pracy; 

10) zarządzanie finansami i majątkiem Szkoły; 

11) współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz instytucjami nadzorującymi 

i kontrolującymi pracę Szkoły; 

12) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Szkoły; 
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13) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych; 

14) stworzenie warunków do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły;  

15) odpowiadanie za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

16) współpraca z pielęgniarką sprawującą profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą, w tym 

udostępnianie imienia, nazwiska i numeru PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.   

6. Do uprawnień i zadań wicedyrektora należy: 

1) zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności, przygotowywanie projektów 

dokumentów - tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych, kalendarza imprez szkolnych;  

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad przedmiotami humanistycznymi i artystycznymi; 

3) przygotowywanie projektów oceny pracy nauczycieli uczących przedmiotów humanistycznych  

   i artystycznych; 

4) wnioskowanie do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla tych nauczycieli, których 

bezpośrednio nadzoruje; 

5) opracowywanie materiałów analitycznych; 

6) wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez dyrektora szkoły. 

7. Dyrektor sporządza zakres czynności, którego przyjęcie potwierdza zainteresowany. 

 

§ 8. 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Szkoły. 

2. Rada Pedagogiczna realizuje zadania wynikające z ustawy oraz celów kształcenia, 

wychowania i opieki. 

3. Szczegółowe zadania oraz tryb pracy Rady Pedagogiczne określa jej regulamin. 

4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor. 

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej. 

7. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej określa ustawa. 
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8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;  

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

podejmowanie uchwały w sprawie kierowania uczniów do klasy przysposabiającej do 

zawodu; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych,  

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli  

5) zatwierdzenie wewnątrzszkolnych zasad oceniania; 

6) podejmowanie uchwał w sprawach dyscyplinarnych wobec uczniów, w tym skreślania 

z listy uczniów; nie dotyczy uczniów objętych obowiązkiem szkolnym; 

7) ustalenie sposobu wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

i pozalekcyjnych; 

2) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

3) projekt planu finansowego, przede wszystkim w części dotyczącej uzupełniania sprzętu 

i pomocy dydaktycznych oraz warunków pracy uczniów i nauczycieli; 

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

5) określenie średniej ocen kandydata do stypendium i wysokości stypendium 

przyznawanego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe; 

6) przedłużenie kadencji dyrektora szkoły; 

7) powierzenie stanowiska wicedyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego 

w szkole albo odwołanie z tych stanowisk; 

8) szkolne zestawy programów nauczania i szkolne zestawy podręczników, biorąc pod 

uwagę potrzeby i możliwości uczniów; 

9) wnioski w sprawie skierowania ucznia na badania do poradni psychologiczno- 

pedagogicznej; 
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10) sposoby dostosowania warunków i form egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasistów dla 

uczniów. 

   10.Rada Pedagogiczna przygotowuje: 

1) projekt statutu szkoły lub jego zmian i uchwala go;  

2) projekt programu wychowawczo- profilaktycznego; 

3)  z własnej inicjatywy opiniuje sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do 

dyrektora, organu prowadzącego oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności 

w sprawach organizacji dodatkowych zajęć, do których zalicza się:  zajęcia z języka 

obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa 

programowa, lecz program tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania, zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

 

§ 9. 1. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców (prawnych opiekunów) dzieci 

uczęszczających do Szkoły wspierającą działalność statutową Szkoły. 

2. Szczegółowe zadania oraz tryb wyboru jej członków oraz tryb pracy określa regulamin Rady 

Rodziców. 

3. Kompetencje Rady Rodziców określa ustawa. 

4.Rada Rodziców wspiera działalność statutową szkoły poprzez: 

1) występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach szkoły; 

2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo- 

profilaktycznego szkoły; jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku 

szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu 

wychowawczo- profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu  

z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez dyrektora szkoły 

obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą 

pedagogiczną; 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 
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5) inicjowanie i organizowanie pomocy dla szkoły w zakresie spraw dydaktycznych; 

6) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; 

7) opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu. Rada Rodziców 

przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 

o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje 

postępowania; 

8) opiniowanie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

9) opiniowanie form realizacji zajęć wychowania fizycznego; 

10) opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów 

ćwiczeniowych; 

11) opiniowanie regulaminu biblioteki szkolnej i wypożyczania podręczników; 

12) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla 

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

ustalenie zasad użytkowania pozyskanych środków. 

§ 10. 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski. 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin 

uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem. 

5. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa ustawa 

6. Samorząd uczniowski może przedstawić dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie 

rodziców wnioski i opinie w sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące praw i obowiązków 

ucznia. 

7. Uczniowie maja prawo do: organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej 

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły, redagowania i wydawania gazety szkolnej, wyboru nauczyciela 

pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego i rzecznika praw ucznia, jawnej oraz 

umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu oraz zapoznania się z programem nauczania, 

z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami. 

8. Samorząd uczniowski na wniosek dyrektora opiniuje pracę ocenianych nauczycieli. 
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9. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

10.Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

§ 11. 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia 

każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich 

kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

2. Organy współdziałają ze sobą w szczególności poprzez: 

1) wymianę informacji; 

2) opiniowanie; 

3) wnioskowanie; 

4) podejmowanie wspólnych działań. 

3. Przepływ informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych i planowanych 

działaniach lub decyzjach odbywa się poprzez: 

1) spotkania Dyrektora z przedstawicielami organów; 

2) zebrania Rady Pedagogicznej i zaproszonych przedstawicieli innych organów; 

3) umieszczenie zadań planowanych do realizacji w danym roku szkolnym na tablicy ogłoszeń; 

4) środki technologii informatycznej. 

4. Współdziałanie organów ma na celu tworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniom 

oraz podnoszenie poziomu pracy Szkoły. 

5. Organy Szkoły współpracują ze sobą, promując działalność Szkoły. 

6. Sprawy sporne pomiędzy organami Szkoły rozstrzygane są na wspólnym posiedzeniu 

zwołanym przez Dyrektora. W celu rozwiązywania zaistniałych konfliktów Dyrektor może powołać 

komisję składającą się z przedstawicieli zainteresowanych stron. 

7. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia lub nie rozstrzygnięcia sporu, organ Szkoły może 

wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie konfliktu do organu prowadzącego lub organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, zgodnie z podziałem kompetencji określonych w ustawie. 
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Rozdział 4. 

Organizacja pracy Szkoły 

§ 12. 1. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych 

oraz przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określa Minister Edukacji Narodowej w drodze 

rozporządzenia. 

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

arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora, zaopiniowany przez statutowe organy 

nauczycielskich związków zawodowych, organ nadzoru pedagogicznego oraz zatwierdzony przez 

organ prowadzący. 

§ 13. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 

2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

   3. Liczby uczniów w oddziałach określa Dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w uzgodnieniu z organem prowadzącym. 

4. Podziału na grupy dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, Dyrektor umożliwia 

wychowawcy prowadzenie oddziału przez cały etap kształcenia: w klasach I-III i klasach IV-

VIII. 

4. Formy realizowania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły. 

§ 13a  1. W szkole mogą zostać utworzone oddziały sportowe dla dzieci i młodzieży. 

2.W oddziale sportowym są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe  

w jednym lub kilku sportach, co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły, dla co najmniej 20 

uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia. 

3. Szczegółowe warunki tworzenia, organizacji i działania oddziałów sportowych określa 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz 

oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego oraz Regulamin Klasy Sportowej. 

§ 14. 1. Organizację stałych, obowiązkowych oraz nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie 

zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy. 
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2. Godzina 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. 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym 

rozkładzie zajęć. 

4. W klasach IV-VIII podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 

5. W szczególności zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, 

gimnastyka korekcyjna, język obcy nowożytny, informatyka i wychowanie fizyczne mogą być 

prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach między oddziałowych lub między 

klasowych. 

6. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego 

porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem lub za jego zgodą – z poszczególnymi 

nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

§ 15. 1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę i pełne bezpieczeństwo pod względem fizycznym 

i psychicznym w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę na jej terenie oraz poza nim. 

2. W trakcie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych i imprez szkolnych za 

bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on do 

niezwłocznego poinformowania Dyrektora o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć. 

3. Podczas zajęć poza terenem Szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo 

uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik 

wycieczki wraz z opiekunami. 

4. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, 

w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według ustalanego przez Dyrektora 

harmonogramu. 

5. Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury w pomieszczeniach i obiektach 

sportowych. 

6. Nauczyciele uczący w klasach I-III zapewniają ciągłą opiekę nad uczniami oddziału, 

w których są wychowawcami, podczas ich planowego pobytu w Szkole. 

7. Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel pełniący za niego zastępstwo. 
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8. W Szkole nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody 

rodziców (prawnych opiekunów), poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach. 

9. Pracownik Szkoły, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia 

poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadza fachową pomoc medyczną i w miarę 

możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy. 

10. W przypadku złego samopoczucia ucznia o fakcie tym powiadamiany jest, co najmniej jeden 

z jego rodziców (prawnych opiekunów). Uczeń pozostaje pod opieką pracowników Szkoły do czasu 

przybycia po niego rodzica (prawnego opiekuna). 

11. Podczas lekcji i przerw uczniowie nie mogą opuszczać terenu Szkoły. 

§ 16. 1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. 

2. Biblioteka jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktycznych i wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (prawnych opiekunów). 

3. Biblioteka jest czynna zgodnie z harmonogramem. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, 

dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów 

podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki. 

5. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły oraz rodzice. 

6. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna. 

7. Biblioteka współpracuje z pracownikami Szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami oraz 

instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie:  

1) organizowania konkursów i imprez szkolnych i pozaszkolnych;  

2) wymiany doświadczeń i informacji, z zastrzeżeniem zachowania zasad przetwarzania 

informacji i danych osobowych, w szczególności ich zabezpieczenia przed niepowołanym 

dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub 

pozyskaniem;  

8. Zasady współpracy biblioteki z uczniami:  

1) udostępnianie zbiorów do domu, w czytelni i na zajęcia lekcyjne;  

2) rozpoznawanie i wspieranie zainteresowań i potrzeb czytelniczych i literackich poprzez 

rozmowy indywidualne, ankiety, konkursy;  

3) informowanie o zbiorach, doradzanie;  
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4) prowadzenie lekcji bibliotecznych i zajęć indywidualnych podczas odwiedzin uczniów  

w bibliotece;  

5) pomaganie uczniom w odrabianiu lekcji, poszukiwaniu potrzebnych informacji;  

6) opieka nad uczniami przebywającymi w czytelni.  

9. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami odbywa się poprzez: 

1)  udostępnianie programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych; 

2)  współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych 

uczniów; 

3)  współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego; 

4)  zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów 

5)  udzielanie pomocy w selekcji zbiorów; 

6)  współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki; 

7)  umieszczanie wykazu nowości w pokoju nauczycielskim do wiadomości nauczycieli; 

8)  współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów. 

10. Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami odbywa 

się poprzez: 

1) wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe; 

2) organizowanie imprez w środowisku lokalnym; 

3) wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom; 

4) informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci; 

5) organizację wycieczek do innych bibliotek; 

6) współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa; 

7) wspieranie działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu miejskim; 

8)  uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy z innych 

bibliotek; 

9)  udział w spotkaniach z pisarzami; 

10) udział w konkursach. 
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§ 17. 1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w Szkole w czasie pozalekcyjnym organizuje się 

opiekę w formie świetlicy szkolnej. 

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. 

3. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. 

4. Świetlica posiada własne pomieszczenia i sprzęt niezbędny do realizacji zadań. Może również 

korzystać z innych pomieszczeń szkolnych i ich sprzętu oraz obiektów sportowych. 

5. Godziny pracy świetlicy ustala Dyrektor, dostosowując je do potrzeb uczniów. 

6. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin ustalony przez Dyrektora. 

7.Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe 

dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania 

uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

8.Świetlica pełni funkcje: 

1) opiekuńczą; 

2) wychowawczą; 

3) profilaktyczną; 

4) edukacyjną. 

 

§ 18. 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia obiadów w higienicznych warunkach, 

w stołówce szkolnej. 

2. Obiady dostarczane są przez firmę cateringową. 

§18a. 1.Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu  

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, i czynników środowiskowych wpływających 

na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole, placówce, w celu wspierania potencjału 

rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu 

szkoły. Potrzeba objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:  

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 
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5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) deficytów kompetencji językowej i zaburzeń sprawności językowych; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

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

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą; 

12) z zaburzeń zachowania i emocji. 

2. Zasady udzielania pomocy w szkole: 

1) korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne; 

2) pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły; 

3) pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści 

wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności 

psycholodzy, pedagodzy, logopedzi; 

3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci 

i młodzieży. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia, 

2) rodziców ucznia, 

3) nauczyciela, 

4) specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, 

5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

6) pomocy nauczyciela; 

7) asystenta rodziny; 

8) kuratora sądowego; 

9) dyrektora szkoły; 

10) asystenta nauczyciela- osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r - 

Prawo oświatowe, lub asystenta wychowawcy świetlicy, o którym mowa w art. 15 ust. 7 Ustawy; 

11) pielęgniarki lub higienistki szkolnej. 
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5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole obejmuje: 

1) uczniów; 

2) ich rodziców; 

3) nauczycieli. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom 

polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 

dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

7. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli: 

1) porady; 

2) konsultacje; 

3) warsztaty; 

4) szkolenia. 

8. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów: 

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia, 

2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 

3) zajęcia specjalistyczne: 

4) korekcyjno-kompensacyjne, 

5) logopedyczne, 

6) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym; 

7) porady i konsultacje; 

8) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w przypadku uczniów klas VII i VIII 

szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum; 

9) rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne; 

10) zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się. 

9. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych, prowadzi 

się je z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. Liczba uczestników może wynosić do 8 osób. 

10. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce,  

w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników wynosi do 8 osób. 

 

11. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia 

efektywności uczenia się.  

12. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z odchyleniami rozwojowymi,  

w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 osób. 

13. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami 
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sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4 osób. 

14. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 10.  

15. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami  

i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 

osób. 

16. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 min,  

w uzasadnionych przypadkach może być to czas dłuższy lub krótszy niż 45 minut z zachowaniem 

ogólnego tygodniowego rozkładu zajęć.  

17. Zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne prowadzą 

nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie dla prowadzonych zajęć. Porady i konsultacje 

dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli 

prowadzą nauczyciele i specjaliści. 

18. W przypadku szkoły podstawowej zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

uzupełniają działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego.  

19. Porady i konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli, warsztaty i szkolenia dla rodziców  

i nauczycieli prowadzą nauczyciele i specjaliści. 

20. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w szkole na wniosek dyrektora zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 

w tym poradnie specjalistyczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 

21. W razie stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub dyrektora, że uczeń ze względu na potrzeby 

rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną, udziela tej pomocy, określa okres jej udzielenia oraz wymiar godzin, 

w których poszczególne formy będą realizowane. Przy ustalaniu form udzielania pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form 

udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Ilość godzin ustala dyrektor, biorąc 

pod uwagę ogólną liczbę godzin zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej.  

22. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną nauczyciele, 

wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w udzieleniu uczniowi 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy oraz dostosowania sposobów  

i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia. 

23. Działania pedagogiczne nauczycieli oraz specjalistów zatrudnionych w szkole prowadzone są  

w celu: 
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1) rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie 

sposobów ich zaspokojenia, w tym obserwacje pedagogiczne, 

2)  rozpoznania zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 

zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień, 

3) przekazania dyrektorowi informacji przez nauczyciela lub specjalistę o potrzebie objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

24. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych, 

korzystając z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej: 

1) zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci, 

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

3) sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych, 

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

25. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem, Szkoła 

nawiązuje współpracę z: 

1) inspektorem ds. nieletnich; 

2) kuratorem sądowym; 

3) Policyjną Izbą Dziecka; 

4) Pogotowiem Opiekuńczym; 

5) Schroniskami Młodzieżowymi, Szkolnymi Ośrodkami Wychowawczymi, Młodzieżowymi 

Ośrodkami Socjoterapii,  Zakładami Poprawczymi; 

6) innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji oraz indywidualnych ustaleń  

i oczekiwań osób wymagających pomocy. 

 

§ 18b.1.W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia  

i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

2.Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim 

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

rodziców. 

3.Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą 

brać udział z głosem doradczym w zebraniach rady pedagogicznej. 
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§ 18c. W szkole jest prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-wychowawcza  

i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i metodycznym Dyrektora 

szkoły. 

1. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych 

może sprawować wolontariusz. 

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

wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły. 

3. Zadania wolontariatu: 

1) wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza 

więzi rodzinne oraz koleżeńsko-przyjacielskie; 

2) wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy 

uczeń, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc; 

3) wolontariusz ma pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby 

środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu 

inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

4. Celem wolontariatu jest: 

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz zaangażowanie ich w świadomą, dobrowolną  

i nieodpłatną pomocy innym; 

2) rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;  

3) aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej i kulturalnej; 

4) włączanie młodzieży do działań o charakterze wolontariackim, wykorzystanie ich umiejętności  

i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego oraz łączenie na poziomie szkoły; 

5) działanie młodzieży chętnej do niesienia pomocy osobom i środowiskom tej pomocy 

oczekującym; 

6) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

7) promocja idei wolontariatu w szkole. 

 

Rozdział 4a 

Oddział Przedszkolny 

 

§ 18d. 1. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.  

2. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, 

zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 

3. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.  

4. Czas prowadzonych zajęć w oddziale przedszkolnym - w szczególności nauki religii i zajęć 
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rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: 

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut; 

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.  

5. W oddziale przedszkolnym mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla 

dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz zajęcia wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

6. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez 

organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców. 

7. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od 

czasu pracy oddziału oraz realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców. 

8. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

wskazane jest, aby ten sam nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu 

całego etapu edukacyjnego. 

9. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 

dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 

nauczania, wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców. 

10. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym 

oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb  

i zainteresowań dzieci. 

 

§ 18e.1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. 

Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co 

umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie 

doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.  

2. Do zadań oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym 

obszarze jego rozwoju; 

2) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności 

korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

3) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym 

się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

4) organizowanie zajęć, zabaw i odpoczynku z wykorzystaniem treści adekwatnych do poziomu 

rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem 

indywidualnego, naturalnego tempa rozwoju; wspierających indywidualność i oryginalność 
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dziecka, wzmacniających poczucie wartości oraz potrzebę uczestnictwa w grupie; 

5) organizowanie zajęć rozwijających nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności, 

dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo; 

6) organizowanie zajęć z wykorzystaniem treści adekwatnych do intelektualnych możliwości  

i oczekiwań rozwojowych dzieci, prowadzących do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych 

ludzi oraz zdrowia psychicznego; 

7) organizowanie zajęć budujących wrażliwość, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do 

wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, otoczenia, ubioru, muzyki, tańca, 

śpiewu, teatru, sztuk plastycznych; 

8) organizowanie zajęć pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, rozwijających wrażliwość i umożliwiających poznanie wartości oraz norm 

odnoszących się do środowiska przyrodniczego, możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju 

dziecka; 

9) organizowanie zajęć umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki 

w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego 

działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

10) organizowanie zajęć prowadzących do poznania wartości i norm społecznych, których 

źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby w otoczeniu dziecka oraz 

rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

11) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych  

o nowe, wynikające z nagłego pojawienia się w otoczeniu dziecka, sytuacje lub zagrożenia, w tym 

zagrożenia cywilizacyjne, takie jak patologiczne zjawiska społeczne, psychologiczna ingerencja 

mediów w rozwój dziecka, nieodpowiedzialne korzystanie z technologii, ubezwłasnowolnienie 

reklamą, modą, katastrofy, zdarzenia traumatyczne; 

12) systematyczne wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczenia się prowadzące do 

osiągnięcia przez dziecko poziomu rozwoju umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

13) organizowanie zajęć zgodnie z potrzebami — umożliwiających dziecku poznawanie 

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego. 

3. Wynikające z powyższych celów zadania, przedszkole realizuje w ramach następujących 

obszarów edukacyjnych: 

1) fizyczny obszar rozwoju dziecka; 

2) emocjonalny obszar rozwoju dziecka; 

3) społeczny obszar rozwoju dziecka; 

4) poznawczy obszar rozwoju dziecka; 

5) język obcy nowożytny. 

4. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich 
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oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz 

chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do 

osiągnięcia dojrzałości szkolnej. 

5. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych  

u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania 

wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, 

które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym 

uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy. 

 

Rozdział 5. 

Nauczyciele i inni pracownicy 

§ 19. 1. Zasady zatrudniania pracowników Szkoły określają odrębne przepisy. 

2. Liczbę pracowników oraz wymiar ich zatrudnienia ustala Dyrektor w oparciu o zatwierdzony 

przez organ prowadzący arkusz organizacyjny. 

3. Szczegółowe zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników Szkoły określa 

Dyrektor. 

§ 20. 1. Nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze działają w ramach ustalonego przez 

Dyrektora zakresu obowiązków oraz nadanych przez niego upoważnień i pełnomocnictw. 

2. Do ogólnego zakresu zadań nauczycieli należy: 

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym 

programem oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość; 

2) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz dokumentowanie tych obserwacji; 

4) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania; 

5) bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie uczniów; 

6) przygotowywanie szczegółowych kryteriów oceniania nauczanego przedmiotu; 

7) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu w Szkole i poza jej terenem w czasie 

zajęć przez nią organizowanych; 

8) współpraca ze specjalistami świadczącymi w szczególności pomoc psychologiczno – 

pedagogiczną i zdrowotną; 
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9) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji 

zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego; 

10) troska o estetykę pomieszczeń; 

11) eliminowanie przyczyn niepowodzeń uczniów; 

12) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania uczniów z uwzględnieniem 

prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności 

z realizowanego programu nauczania i uzyskiwania informacji dotyczących danego ucznia, jego 

zachowania i postępów w nauce; 

13) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

14) realizacja zaleceń Dyrektora i podmiotów kontrolnych; 

15) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał; 

16) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym; 

17) znajomość i przestrzeganie przepisów ogólnych obowiązujących w Szkole oraz przepisów 

BHP i ppoż. oraz obowiązków wynikających z zakresu zajmowanego stanowiska lub 

dotyczących wykonywanej pracy; 

18) realizacja wszystkich zadań zleconych przez Dyrektora, wynikających z bieżącej działalności 

Szkoły. 

3. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich uczniów i utrzymuje kontakt z ich 

rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu: 

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci; 

2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci; 

3) włączenia ich w działalność Szkoły. 

4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 

strony Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych jednostek i instytucji naukowo-

oświatowych. 

5. W szkole na wniosek Samorządu Uczniowskiego dyrektor szkoły powołuje nauczyciela 

pełniącego funkcję Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia: 

1) kandydata na Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia wybiera Samorząd Uczniowski 

w porozumieniu z Samorządami Klasowymi. Nauczyciel kandydat bierze udział w wyborach po 
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uprzednim wyrażeniu zgody; 

2) Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje ten kandydat, który w ogólnoszkolnym  tajnym 

głosowaniu uzyskał najwyższą liczbę głosów; 

3) kadencja Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia trwa 5 lat; 

4) Szkolny Rzecznik Praw Ucznia może być odwołany przez dyrektora szkoły na wniosek 

Samorządu Uczniowskiego lub samego rzecznika; 

5) do zadań Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia należy: 

a) wspieranie zadań Samorządu Uczniowskiego, 

b) popularyzowanie praw ucznia wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, 

c) podejmowanie działań mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych zaistniałych pomiędzy 

pracownikiem szkoły a uczniem bądź uczniami, 

d) udzielanie pomocy uczniom,  

e) kontrolowanie realizacji i rozwiązywania spraw spornych, 

f) składanie dwa razy w roku sprawozdania ze swojej działalności. 

6. Tryb postępowania w kwestiach spornych rozpatrywanych przez Szkolnego Rzecznika Praw 

Ucznia:  

1) uczeń – uczeń: 

a) zapoznanie się z opinią stron konfliktu,  

b) podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy, pedagogiem lub 

psychologiem, 

c) ostateczną decyzję w sprawie rozwiązania konfliktu podejmuje dyrektor; 

2) uczeń – nauczyciel: 

a) zapoznanie się z opinią stron konfliktu, 

b) podjęcie mediacji ze stronami w obecności wychowawcy, 

c) w przypadku, gdy spór nie zostanie rozstrzygnięty, wystąpienie do dyrektora szkoły o podjęcie 

decyzji w tej sprawie. 

 

§ 21. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem 

jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb. 

2. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą 

zespoły przedmiotowe. 

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje jego przewodniczący powoływany przez Dyrektora, 

na wniosek zespołu. 
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4. Zespół przedmiotowy realizuje własne cele i zadania określone w planie pracy sporządzonym 

na dany rok szkolny, zgodnie z założeniami planu pracy Szkoły. 

5. Do zadań zespołu przedmiotowego należy, w szczególności: 

1) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć; 

2) stymulowanie rozwoju uczniów; 

3) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania; 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 

§ 21a. 1. Wychowawca oddziału pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym. Jest 

animatorem życia zbiorowego uczniów oraz mediatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych. 

2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad powierzonymi uczniami,  

w szczególności: 

1) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów poprzez organizowanie 

spotkań klasowych, przeprowadzanie rozmów indywidualnych, pedagogizację, ankietowanie, 

wizyty w domach rodzinnych i diagnozowanie funkcjonowania systemu rodzinnego, udzielanie 

informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemu. Spotkania klasowe 

muszą być protokołowane, a inne formy kontaktu również dokumentowane na piśmie; 

2) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego;  

3) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia 

zespołowego; 

4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale;  

5) współpraca z pedagogiem szkolnym i psychologiem, jeżeli takie stanowisko zostało  

w  szkole utworzone;  

6) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, 

egzekwowanie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 

7) pomaganie w organizacji i udział w życiu kulturalnym klasy; 

8) dokonywanie podsumowania wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz 

przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na zebraniach rady 

pedagogicznej; 

9) systematyczne, terminowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji z działalności 

wychowawczej i opiekuńczej; 

10) diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywanej 

na początku i w trakcie roku szkolnego; 
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11) troszczenie się o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych 

wyników; 

12) informowanie pedagoga raz w miesiącu o nieobecnościach nieusprawiedliwionych ucznia w 

ilości powyżej 20 godzin; 

13) motywowanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań, 

konkursach przedmiotowych i zawodach, organizacjach szkolnych, aktywnej działalności na 

rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego; 

14) integrowanie zespołu klasowego, kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami 

opartych na życzliwości, tolerancji, współdziałaniu, koleżeństwie, przyjaźni, pomocy, 

rozwiązywanie i eliminowanie konfliktów, problemów wychowawczych; 

15) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, 

czystość na terenie klasy, szkoły; 

16) wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w szkole, badanie przyczyn niewłaściwego 

zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem 

uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, psychologiem i rodzicami ucznia; 

17) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania 

zasad BHP w szkole i poza nią; 

18) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, 

śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, 

osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach 

wychowawczych; 

19) zapoznawanie rodziców z zasadami zawartymi w WZO, statutem szkoły, programem 

wychowawczym szkoły, tematyką godzin wychowawczych, programem wychowawczo- 

profilaktycznym podejmowanymi w szkole, wynikami i analizą próbnych i właściwych 

egzaminów gimnazjalnych/ egzaminów ósmoklasisty; 

20) informowanie innych nauczycieli i wychowawców lub specjalistów o potrzebie objęcia 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

21) planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym ustalanie formy udzielania tej pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiaru godzin, 

w których poszczególne formy będą realizowane. 

3. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub instytucji oświatowych 

i naukowych oraz dyrektora szkoły, pedagoga, psychologa, zespołów wychowawczych 

i przedmiotowych. 

4. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić: 

1) w wyniku decyzji dyrektora szkoły podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi; 
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2) na umotywowany wniosek nauczyciela wychowawcy; 

3) w sytuacjach losowych. 

 

§ 21b.1. Zadania szczegółowe pedagoga i psychologa szkolnego określa rozporządzenie MEN  

w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  

i placówkach. Dyrektor, uwzględniając aktualne potrzeby wychowawczo-opiekuńcze szkoły, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej ustala przydział zadań pedagoga i psychologa  

w szczególności w zakresie:  

1) rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń 

szkolnych; 

2) określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uzdolnionym, odpowiednio do 

rozpoznanych potrzeb; 

3) udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom,  realizującym 

nauczanie indywidualne oraz indywidualny program lub tok nauki; 

4) koordynowania prac z zakresu orientacji zawodowej; 

5) minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowania oraz 

realizacji różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym  

i pozaszkolnym poszczególnych uczniów; 

6) zwracania szczególnej uwagi na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o prawach 

dziecka; 

7) prowadzenia w indywidualnej teczce dla każdego ucznia, objętego pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, dokumentacji badań i podjętych czynności; 

8) prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej; 

9) prowadzenia badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 

określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;  

10) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo  

w życiu szkoły oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 21c. 1. Do zadań logopedy w przedszkolu i w szkole należy w szczególności:  
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1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu 

mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;  

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców  

i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;  

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej we współpracy z rodzicami uczniów;  

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo  

w życiu przedszkola, szkoły i placówki, oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

 

§ 21d. 1. Organizacją doradztwa zawodowego zajmuje się doradca powołany przez dyrektora 

szkoły. 

2. Główne zadania doradcy zawodowego: 

1) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc 

w planowaniu kształcenia; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych, w tym 

o szkołach ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych; 

3) prowadzenie działalności informacyjno- doradczej, w tym udzielenie indywidualnych porad 

uczniom i ich rodzicom; 

4) prowadzenie w miarę możliwości grupowych zajęć przygotowujących uczniów do świadomego 

planowania kariery i dalszego kształcenia; 

5) współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami 

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i ich rodzicom; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

3. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły wyznacza 

nauczyciela lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w ust. 2.  

§ 21e.  Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) opracowywanie regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni; 

2) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 
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źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informatyczną; 

4) prowadzenie katalogu rzeczowego, alfabetycznego i tytułowego; 

5) prowadzenie ewidencji użytkowników; 

6) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla 

ucznia przed i po lekcjach; 

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

u nich nawyku czytania i uczenia się; 

8) organizowanie konkursów czytelniczych; 

9) podejmowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

10) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas; 

11) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej; 

12) zakup i oprawa książek; 

13) współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami); 

14) współpraca z innymi bibliotekami. 

§ 21 f. 1. Do zadań nauczyciela wspomagającego należy w szczególności:  

1) współorganizowanie procesu kształcenia; 

2) dostosowanie warunków pracy dydaktycznej do indywidualnych potrzeb dziecka; 

3) dopilnowanie uczestnictwa w zajęciach; 

4) nadzorowanie pracy;  

5) podsumowanie schematów, według których należy pracować;  

6) pozytywne motywowanie;  

7) dobranie dla ucznia właściwego miejsca w sali;  

8) sprawdzenie, czy uczeń zrozumiał polecenie;  

9) naprowadzanie na właściwe wykonanie polecenia;  

10) wspieranie pracy ucznia.  

 

§ 22. 1. W celu prawidłowego funkcjonowania Szkoły zatrudnia się pracowników administracji 

i obsługi. 
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2. Do ogólnego zakresu zadań pracowników administracji i obsługi należy: 

1) znajomość i przestrzeganie przepisów ogólnych obowiązujących w Szkole, przepisów BHP 

i ppoż. oraz obowiązków wynikających z zakresu zajmowanego stanowiska lub dotyczących 

wykonywanej pracy; 

2) przestrzeganie obowiązujących norm prawnych i społecznych zasad porządkowych oraz 

poleceń i wymagań stawianych przez Dyrektora; 

3) sumienne i terminowe wykonywanie zadań; 

4) zachowanie drogi służbowej przy wykonywaniu zleconych zadań; 

5) przestrzeganie zasad dobrego współżycia oraz dbałość o właściwe stosunki międzyludzkie 

w środowisku pracy; 

6) wnikliwe, bezstronne i uprzejme obsługiwanie interesantów; 

7) podnoszenie kwalifikacji; 

8) udzielanie uczniom pomocy na terenie należącym do Szkoły zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa. 

Rozdział 6. 

Rodzice (prawni opiekunowie) 

§ 23. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie 

nauczania, wychowania i profilaktyki w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na 

dziecko oraz określenia drogi jego indywidualnego rozwoju. 

2. Współpraca Szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) odbywa się poprzez indywidualne 

konsultacje, zebrania klasowe, zebrania ogólne oraz zebrania Rady Rodziców. 

3. Spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu wymiany informacji oraz dyskusji na 

tematy wychowawcze organizowane są w Szkole na podstawie harmonogramu opracowanego na 

początku danego roku szkolnego, a także na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub 

nauczycieli. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do: 

1) zapoznania się z programem nauczania oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju 

Szkoły i planów pracy w danym oddziale; 

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka; 

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga szkolnego w rozpoznawaniu 

przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy; 
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4) składania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków dotyczących działalności 

Szkoły; 

5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły organowi prowadzącemu 

i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców. 

Rozdział 7. 

Uczniowie Szkoły, ich prawa i obowiązki 

§ 24. 1. Uczeń ma prawo, w szczególności do: 

1) uczestnictwa we wszystkich zajęciach lekcyjnych i zajęciach pozalekcyjnych oraz do 

indywidualnego toku i programu nauczania; 

2) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, 

w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania; 

3) jawnej, obiektywnej, umotywowanej oceny; 

4) właściwie zorganizowanych procesów kształcenia, wypoczynku i zadawania prac domowych 

zgodnych z zasadami higieny pracy umysłowej; 

5) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień 

i odpowiedzi; 

6) uczestnictwa w pracach Samorządu Uczniowskiego; 

7) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

8) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

9) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

10) reprezentowania Szkoły w konkursach i zawodach; 

11) swobodnego wyrażania opinii we wszystkich sprawach, jeśli nie narusza tym dóbr innych 

osób; 

12) swobodnego rozwoju swojej osobowości; 

13) ochrony prywatności życia osobistego i rodzinnego; 

14) pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

15) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów 

oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 

16) poszanowania przekonań religijnych; 
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17) poszanowania swej godności i nietykalności osobistej. 

2. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych praw, uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie) mogą złożyć pisemne zgłoszenie do Dyrektora, a w razie potrzeby do organu 

prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny. W każdym przypadku takiego zgłoszenia 

uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) powinni uzyskać pisemną odpowiedź uzasadniającą 

przyjęte w danej sprawie stanowisko Szkoły lub wyżej wymienionych organów. 

3. Obowiązkiem każdego ucznia jest przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie, 

a zwłaszcza: 

1) aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i systematyczne zdobywanie wiedzy poprzez: 

a) przychodzenie na zajęcia punktualnie, zgodnie z rozkładem zajęć, nie wcześniej niż na 10 

minut przed zajęciami za wyjątkiem uczniów dojeżdżających, którzy mają obowiązek przebywać 

w świetlicy lub bibliotece, 

b) eliminowanie spóźnień, 

c) przynoszenie podręczników, zeszytów, przyborów i innych pomocy wymaganych przez 

nauczyciela, 

d) regularne odrabianie zadań domowych pisemnych i ustnych, 

e) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, zeszytów ćwiczeń, 

f) pisanie każdej pracy kontrolnej w wyznaczonym terminie, 

g) aktywne uczestnictwo w zajęciach, 

h) kulturalne zachowanie się podczas zajęć polegające na: spokojnym zajęciu wyznaczonego 

miejsca w klasie, zabieraniu głosu po uprzednim zgłoszeniu się i za zgodą nauczyciela, braku 

rozmów z kolegą, koleżanką, nieprzeszkadzaniu innym, stosowaniu form grzecznościowych; 

2) wykorzystywanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę; 

3) rzetelne pracowanie nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności; 

4) systematyczne przygotowywanie się do zajęć; 

5) dopełnianie obowiązku usprawiedliwienia nieobecności w formie pisemnej od rodzica 

(prawnego opiekuna) w ciągu tygodnia od powrotu do Szkoły; 

6) dbanie o dobre imię Szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji; 

7) przestrzeganie zasad kultury współżycia społecznego; 

8) wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego; 

9) właściwe zachowanie oraz okazywanie szacunku kolegom, nauczycielom, pracownikom Szkoły 

poprzez społecznie akceptowane formy; 
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10) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek; 

11) przestrzeganie obowiązujących zaleceń i zarządzeń Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz 

ustaleń Samorządu Uczniowskiego; 

12) dbanie o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju, czystego, skromnego, 

stosownego do pory roku: 

a) ubrania nie mogą być ekstrawaganckie, przezroczyste, wydekoltowane, odsłaniać ramion, 

pleców, brzucha, uda, posiadać emblematów i nadruków o treści demoralizującej i obrażającej, 

b) w uroczystościach szkolnych obowiązuje strój galowy – biała bluzka lub koszula, ciemna 

spódnica lub ciemne spodnie; 

13) przestrzeganie warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły, tj.:  

a) podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, aparatów 

fotograficznych, dyktafonów i innych urządzeń elektronicznych, chyba, że nauczyciel postanowi 

inaczej, 

b) urządzenia elektroniczne muszą być wyłączone i schowane do torby, plecaka lub innego miejsca 

wskazanego przez nauczyciela, 

c) dopuszczalne jest używanie telefonów i innych urządzeń elektronicznych w czasie przerw, 

d) nagrywanie dźwięku i obrazu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub 

fotografowanej, 

e) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych powoduje zabranie ich do depozytu w sekretariacie i zwrot rodzicowi ucznia; 

14) przestrzeganie zasad higieny, dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie i życie własne i innych – 

zabrania się palenia tytoniu, e-papierosów, picia alkoholu, używania i rozprowadzania narkotyków  

i innych środków odurzających, zarówno w budynku szkoły, na terenie szkoły, jak i poza nią; 

 

§ 25. 1. Uczeń może być nagradzany lub karany. 

2. Sposób karania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia. 

   3. W Szkole nie można stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów. 

4. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej 

nagrodzie lub zastosowanej wobec ucznia karze. Obowiązek ten spełnia wychowawca danego 

ucznia. 

5. Od nałożonej kary lub przyznanej nagrody przysługuje odwołanie do Dyrektora w formie 

pisemnej z uzasadnieniem w terminie 7 dni od zdaniem ucznia lub rodzica krzywdzącej decyzji. 
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6. Rozstrzygnięcie Dyrektora w sprawie jest ostateczne. 

7. Ucznia można nagrodzić za: 

1) rzetelną naukę; 

2) pracę na rzecz Szkoły; 

3) wybitne osiągnięcia w nauce; 

4) wzorowe zachowanie i postawę; 

5) reprezentowanie Szkoły na zewnątrz poprzez udział w konkursach, olimpiadach, zawodach 

sportowych itp.; 

6) 100 % frekwencję; 

7) aktywną pracę społeczną na rzecz środowiska. 

8. Określa się następujące formy nagród dla uczniów: 

1) pochwała od wychowawcy w obecności całej klasy; 

2) pochwała od Dyrektora w obecności całej społeczności szkolnej; 

3) list pochwalny skierowany do rodziców od wychowawcy lub Dyrektora; 

4) dyplom; 

5) nagroda rzeczowa lub stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zgodnie  

z Regulaminem przyznawania stypendium; 

6) świadectwo z wyróżnieniem; 

7) eksponowanie osiągnięć uczniowskich na tablicy ogłoszeń, w gablotach, itp.; 

8) absolwent gimnazjum/ szkoły podstawowej, który podczas trzyletniego etapu 

edukacyjnego/w klasach IV-VIII uzyskiwał średnią ocen co najmniej 5,00 i wzorowe lub 

bardzo dobre zachowanie otrzymuje srebrną tarczę; 

9)medal „Srebrny Ster” za najwyższą frekwencję w roku szkolnym zgodnie z regulaminem. 

 

§ 26. 1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu ustala się następujące kary dla ucznia: 

1) upomnienie wychowawcy lub innego nauczyciela; 

2) upomnienie Dyrektora; 

3) pozbawienie pełnionych w klasie funkcji; 

4) obniżenie oceny z zachowania; 
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5) przeniesienie do równoległej klasy w Szkole; 

6) pisemne powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o zachowaniu ucznia; 

7) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, z wyjątkiem imprez i wycieczek 

programowych; 

8) zakaz posiadania przez ucznia telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych na 

terenie Szkoły w przypadku złamania zakazu korzystania z nich podczas zajęć lekcyjnych. 

2. Za zgodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty uczeń może być także ukarany przeniesieniem 

do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie obowiązków szkolnych. Zastosowanie tej kary 

następuje w przypadkach, gdy: 

1) uczniowi udowodnione zostało popełnienie przestępstwa; 

2) uczeń w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających uczestniczył w zajęciach 

organizowanych przez Szkołę; 

3) zachowanie ucznia stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczniów oraz uniemożliwia 

realizowanie celów i zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych szkoły. 

3.Uczeń jest skreślony z listy uczniów szkoły z końcem roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym kończy 18 lat, jeżeli: 

1) toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie karnej lub został skazany prawomocnym 

wyrokiem; 

2) nie wypełnia podstawowych obowiązków ucznia. 

 

Rozdział 8. 

Zasady oceniania 

§ 27. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do standardów edukacyjnych, a także wymagań wynikających z programów nauczania 

oraz formułowaniu oceny. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów 

i rodziców (prawnych opiekunów); 

2) ocenianie bieżące; 

3) klasyfikowanie śródroczne i roczne; 

4) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych. 
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3. Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określają odrębne 

przepisy. 

4. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa 

wewnątrzszkolny system oceniania, uwzględniający obowiązujące przepisy. 

 

§27a. Informowanie rodziców  

1.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 

realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z 

zajęć edukacyjnych. 

2.Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie 

otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania. 

3.Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania 

oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na 

postać i sposób przekazywania tych informacji. 

4. Szczegółowe wymagania edukacyjne są do wglądu w bibliotece szkolnej, na stronie internetowej 

szkoły i u nauczyciela przedmiotu. 

5. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania są do wglądu w bibliotece szkolnej, na stronie 

internetowej szkoły i  u wychowawcy klasy. 

 

§27b. Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć 

1.Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych do 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

2.Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 

innej 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. 

3.Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia: 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 
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2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego 

orzeczenia; 

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

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

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 

nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 

4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi, począwszy od klasy IV nie wcześniej niż 

po ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły 

podstawowej. 

5.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze 

względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub 

zrealizowanie przez uczniów klas gimnazjalnych danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

6.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

7.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki, na 

podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, 

na czas określony w tej opinii. 

8.Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

9.Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego 

ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego.  

10.W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 9, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego 
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języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

11.W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

12. Dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania może  

zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi 

zajęciami edukacyjnymi 

 

§27c.  Uzasadnianie oceny i wgląd do prac 

1.Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe. 

2.Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.  

3.Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi. 

4.Uzasadniając ocenę, nauczyciel ma obowiązek: 

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania 

– do kryteriów ocen zachowania; 

2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub 

dodatkowej pracy ze strony ucznia; wskazać uczniowi, jak powinien się dalej uczyć. 

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne i inne prace uczeń ma do wglądu na lekcji, a 

rodzice podczas zebrania w obecności nauczyciela. Prace kontrolne przechowywane są przez 

nauczyciela do końca roku szkolnego. Nauczyciel ma obowiązek uzasadnić uczniowi każdą 

ustaloną ocenę. 

1)  sprawdzone i ocenione prace uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć edukacyjnych 

najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania; 

2)  uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca; 

3)  dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie którym nauczyciel udostępnił 

sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym oddziale –nauczyciel  

udostępnia uczniowi sprawdzoną i ocenioną pracę pisemną w ustalonym terminie;  

4) po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu  

z nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć 

edukacyjnych; 

5) sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom przez nauczyciela 

danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym: 
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a) w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły, które odbywają zgodnie 

z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym, 

b) w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców 

ucznia po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie; 

6) rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną 

pracą swojego dziecka zwracają ją nauczycielowi. Na prośbę rodzica, nauczyciel omawia 

sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę ucznia; 

7) na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację 

dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną  dokumentację dotyczącą 

oceniania ucznia. 

6. Uczniowi lub jego rodzicom jest  udostępniana do wglądu dokumentacja dotyczącą egzaminu 

klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia w następujący 

sposób: 

1) uczniowie i rodzice składają na piśmie wniosek skierowany do dyrektora szkoły  

w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu; 

2)  dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi udostępnienie 

uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej  oceniania ucznia; 

3) dokumentacja ta udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom w obecności dyrektora 

szkoły lub w obecności upoważnionego przez dyrektora szkoły nauczyciela; 

4) udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania 

ucznia odbywa się nie później niż 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku  

w sekretariacie szkoły. 

 

§27d. Klasyfikacja śródroczna i roczna 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza (I i II półrocze). 

2. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej. 

3.Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie corocznie 

ustalanym przez radę pedagogiczna nie później niż do końca stycznia. 

4.Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z 

zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych 

zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
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5.Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym, że w oddziałach 

klas I- III w przypadku: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną  

        z tych zajęć; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć; 

     3) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązujących 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  z uwzględnieniem karty samooceny; 

    4) ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, ale sumą osiągnąć 

ucznia w danym semestrze określającą przyrost wiedzy i umiejętności i jest wystawiona na 

podstawie co najmniej trzech ocen cząstkowych;  

    5) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na                

ocenę klasyfikacyjną zachowania; 

    6) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna roczna z dodatkowych 

zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na 

ukończenie szkoły; 

    7) jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła  

w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków w formie:  

  a) pomocy koleżeńskiej, 

 b) konsultacji z nauczycielem przedmiotu, 

 c) indywidualizacji nauczania, 

 d) wolontariatu, 

 e) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

 8)  uczeń, który uzyskał niedostateczną ocenę śródroczną z przedmiotu, zobowiązany jest do 

uzupełnienia wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem 

przedmiotu. 

 

6. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo 

najwyższej; 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 
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odpowiednio w klasach programowo niższych; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

7.Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej w szkole 

podstawowej i najwyższej w oddziałach gimnazjalnych. 

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

zachowania. 

 9.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

10.W oddziałach klas I- III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są 

ustalane w następujący sposób:  

1) Oceny bieżące w klasach I – III ustala się według następującej skali: 

a) Wspaniale- literka „A”– otrzyma uczeń, który biegle posługuje się zdobywanymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych na określonym 

poziomie nauczania; potrafi sprawnie zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań  

i problemów w nowych sytuacjach; proponuje rozwiązania nietypowe; samodzielnie rozwiązuje 

zadania wykraczające poza program nauczania; 

b) Bardzo dobrze- literka „B” – otrzyma uczeń, który sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować 

posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w znanych sytuacjach, wykazuje duże 

zaangażowanie w realizację obowiązków edukacyjnych ; 

c) Dobrze- literka „C”– otrzyma uczeń, który spełnia podstawowe wymagania programu 

nauczania, umie poprawnie zastosować zdobyte wiadomości, rozwiązuje typowe problemy 

praktyczne i teoretyczne, wykazuje przeciętne zaangażowanie w realizację obowiązków 

edukacyjnych; 

d) Wystarczająco- literka „D”– otrzyma uczeń, który ma problemy ze spełnianiem niektórych 

wymagań programowych, ma podstawowy zasób wiadomości i umiejętności, ale brakuje mu 

samodzielności i często korzysta z pomocy nauczyciela, wymaga wsparcia i motywacji 

nauczyciela przy realizacji obowiązków edukacyjnych ;   

e) Słabo- literka „E”- otrzyma uczeń, który spełnia minimalne wymagania programowe, wymaga 

ciągłej pomocy nauczyciela, niechętnie wywiązuje się z obowiązków edukacyjnych; 

f) Poniżej oczekiwań- literka „F”- otrzyma uczeń, który nie spełnia minimalnych wymagań 

programowych i w ogóle nie wykazuje zaangażowania w realizację obowiązków edukacyjnych. 

11.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi. 

12.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne  

i roczne ustala się następująco: 
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1) oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne w stopniach wg następującej skali:  

a) celujący              cel    6 

b) bardzo dobry     bdb    5 

c) dobry                   db    4 

d) dostateczny         dst    3 

e) dopuszczający    dop   2 

f)  niedostateczny   ndst   1 

2) oceny cząstkowe wg następującej skali : 

a)   celujący                   6-; 6 

b) bardzo dobry           5-; 5; 5+ 

c) dobry                      4- ; 4; 4+  

d) dostateczny             3-; 3; 3+ 

e) dopuszczający        2-; 2; 2+ 

f) niedostateczny       1; 1+ 

a) stosuje się „+” lub „-” zgodnie z ustaleniami nauczyciela danego przedmiotu, 

b) oceny bieżące należy opisać w dzienniku lekcyjnym krótką informacją, za co jest ocena, 

c) kolorem czerwonym nauczyciel wpisuje oceny z prac kontrolnych, 

d) w rubryce ocena z przedmiotu można wpisywać: 

- nb – w przypadku nieobecności ucznia w trakcie sprawdzania wiedzy, 

 -np lub datę nieprzygotowania - w przypadku nieprzygotowania ucznia do lekcji, 

- zw – w ocenach z wf w przypadku zwolnienia ucznia z danego ćwiczenia, 

- n- uczeń niesklasyfikowany, 

- x- uczeń nieoceniany, 

- z- uczeń zwolniony na podstawie decyzji dyrektora szkoły, 

- ns- uczeń zwolniony na potrzeby szkoły, 

e) dopuszcza się stosowanie symboli i kolorów poszczególnych nauczycieli. 

13.Stopnie, o których mowa w ust. 12 pkt 1 lit. a - e są ocenami pozytywnymi, natomiast 

negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 12 pkt 1 lit. f. 

§27e. Formy oceniania 

1.Ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie w 

różnych formach:  

1) wypowiedzi ustne; 

2)  kartkówki – wypowiedzi pisemne trwające nie dłużej niż 20 minut i dotyczące tematyki 

bieżących lekcji; 

     3) sprawdziany, prace kontrolne trwające 45 minut po zrealizowaniu danej partii materiału           
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tworzącej jednolitą całość; 

4) sprawdziany śródroczne lub roczne – nie dłuższe niż 90 minut; 

5) testy międzyprzedmiotowe – np. egzaminy próbne, kompetencji; 

6) prace domowe; 

7) aktywność ucznia; 

8) inne prace i osiągnięcia ucznia zgodne z wymaganiami poszczególnych przedmiotów 

nauczania. 

2.Termin pisemnych prac kontrolnych nauczyciel uzgadnia z zespołem klasowym z tygodniowym 

wyprzedzeniem, zapisując w dzienniku lekcyjnym. 

3. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone nie więcej niż trzy sprawdziany -prace kontrolne,  

a w ciągu dnia tylko jedna. Na wniosek uczniów o przeniesienie uzgodnionego terminu pracy 

klasowej dopuszcza się więcej niż trzy sprawdziany w tygodniu. Prace pisemne należy sprawdzić  

i ocenić w ciągu 2 tygodni. 

4.  Krótkie wypowiedzi pisemne mogą być przeprowadzane bez uzgodnienia z uczniami. 

5. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny klasowej ze sprawdzianu w ciągu dwóch 

tygodni od otrzymania ocenionej pracy (w terminie ustalonym i uzgodnionym przez nauczyciela)  

w formie ustnej lub pisemnej. O zamiarze poprawy oceny uczeń powinien poinformować 

nauczyciela. 

6. Uczniowie, którzy nie pisali pracy kontrolnej z powodu usprawiedliwionej nieobecności, mają 

obowiązek jej napisania w terminie uzgodnionym z nauczycielem, najpóźniej w ciągu dwóch 

tygodni od powrotu do szkoły. 

7. W przypadku nieusprawiedliwionej lub jednodniowej nieobecności uczeń pisze pracę klasową na 

najbliższej lekcji. 

8.  Informację o uzyskanych ocenach cząstkowych uczniowie i ich rodzice otrzymują w formie 

pisemnej podczas zebrań z rodzicami i dni otwartych oraz elektronicznej poprzez  e-dziennik. 

9. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy. 

10.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, muzyki 

i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie 

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

także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w  działaniach na rzecz sportu 

szkolnego i kultury fizycznej. 

 

11. Dziennik nauczyciela wychowania fizycznego jest dokumentacją szkolną potwierdzającą 

frekwencję, wyniki nauczania. Nauczyciel obowiązany jest przenosić oceny oraz nieobecności do 

dziennika elektronicznego nie później niż do końca każdego tygodnia. 

12. Uczniom, którzy reprezentują szkołę na zawodach i konkursach podczas zajęć lekcyjnych 
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wypisuje się „ns”. 

13. Ocenie podlegają następujące umiejętności uczniów: 

1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej 

odpowiedzialności; 

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu 

widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem 

ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień; 

3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, 

podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie 

zachowania obowiązujących norm; 

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób; 

5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz 

efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń  

i nawyków; 

7) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań; 

8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów 

społecznych. 

14. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 

1) stopień celujący – otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające 

poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne 

uzdolnienia, rozwiązuje zadania wykraczające poza program oraz osiąga sukcesy w konkursach  

i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, zajmując wysokie miejsca; 

2) stopień bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który opanował w pełnym zakresie  wiadomości  

i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, potrafi zastosować posiadaną wiedzę 

do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

3) stopień dobry – otrzymuje uczeń, który w niepełnym zakresie opanował wiadomości  

i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania,  nie 

prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia, poprawnie stosuje 

wiadomości, rozwiązuje typowe zadania; 

4) stopień dostateczny – otrzymuje uczeń, który opanował w podstawowym zakresie wiadomości  

i umiejętności przewidziane w podstawie programowej niezbędne do kontynuowania nauki na 

wyższym poziomie, rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności; 

5) stopień dopuszczający – otrzymuje uczeń, który opanował w stopniu koniecznym wiadomości  

i umiejętności przewidziane w programie nauczania, braki wiedzy nie przekreślają możliwości 

dalszego kształcenia, rozwiązuje zadania typowe o niewielkim stopniu trudności; 
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6) stopień niedostateczny – otrzymuje uczeń, który nie opanował koniecznych wiadomości  

i umiejętności określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co 

uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy, nie jest w stanie rozwiązać typowych zadań  

o niewielkim stopniu trudności; 

7) ustala się przeliczanie punktów zdobytych przez ucznia na pisemnych sprawdzianach na oceny, 

w następujący sposób: 

 a) stopień celujący – powyżej 100%, 

 b) stopień bardzo dobry - powyżej 90% do 100%, 

 c) stopień dobry - powyżej 75% do 90%, 

 d) stopień dostateczny - powyżej 50% do 75%, 

 e) stopień dopuszczający – powyżej 30% do 50%, 

 f) stopień niedostateczny - od 0% do 30%. 

15.Ocena zachowania: 

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

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły, 

c) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

d) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

e) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią, 

f) okazywanie szacunku innym osobom, 

g) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności; 

2)ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny z zajęć edukacyjnych, 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły;  

3) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania lub opinii publicznej poradni  psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 

poradni specjalistycznej; 

4) ocenę zachowania śródroczną i roczną, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej 

skali: 

a) wzorowe – wz, 

b) bardzo dobre – bdb, 

c) dobre – db, 

d) poprawne – pop, 

e) nieodpowiednie – ndp, 
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f) naganne – nag; 

5) ustala się ogólne kryteria ocen zachowania: 

a) wzorowe zachowanie otrzymuje uczeń, który: 

- spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą i ponadto spełnia dwa dodatkowe kryteria z części B Karty 

samooceny ucznia,  

- swoją postawą wpływa pozytywnie na rówieśników i mobilizuje ich do pracy oraz w trakcie 

realizacji projektu edukacyjnego wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością,  

- czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu projektu,  

- aktywnie uczestniczył w działaniach na poszczególnych etapach, wspomagał członków zespołu  

i potrafił dokonać samooceny, a także wyciągnąć wnioski z podjętych działań, 

b) bardzo dobre zachowanie otrzymuje uczeń, który: 

- spełnia kryteria na ocenę dobrą, a ponadto 2 dowolne kryteria z części B Karty samooceny ucznia,  

-reaguje na przejawy zachowań agresywnych oraz w trakcie realizacji projektu edukacyjnego pełnił 

aktywną rolę i wspomagał członków zespołu, 

c) dobre zachowanie otrzymuje uczeń, który: 

- spełnia kryteria zawarte w części A Karty samooceny ucznia,  

- nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności,  

- ma maksymalnie trzy spóźnienia nieusprawiedliwione,  

- uchybienia w swoim zachowaniu weryfikuje zmianą postawy oraz w trakcie realizacji projektu 

edukacyjnego wypełnia swoje zadania,  

- pozytywnie reaguje na uwagi zespołu i opiekuna projektu, 

d) poprawne zachowanie otrzymuje uczeń, któremu: 

- zdarza się nie wypełniać obowiązków ucznia zawartych w części A Karty samooceny, 

 - nie zawsze jest przygotowany do zajęć,  

- pracuje poniżej swoich możliwości,  

- czasami przeszkadza w lekcji, ale reaguje na uwagi nauczyciela, 

- sporadycznie popada w drobne konflikty z rówieśnikami, ale wykazuje chęć poprawy, ma 

nieliczne spóźnienia i nieobecności (do 20 godzin) nieusprawiedliwione w półroczu oraz w trakcie 

realizacji projektu edukacyjnego prawidłowo wypełniał swoje zadania, chociaż zdarzało mu się nie 

wywiązywać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień pracy zespołu i uwag opiekuna 

projektu, 

e) nieodpowiednie zachowanie otrzymuje uczeń, który: 

- nie spełnia kryteriów zawartych w części A karty samooceny,  

- w półroczu ma powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych, 

- spóźnia się, przeszkadza w prowadzeniu lekcji,  

- nie reaguje na uwagi nauczyciela i nie wykazuje chęci poprawy,  
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- swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych oraz w trakcie realizacji projektu 

edukacyjnego często zaniedbywał swoje obowiązki lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na 

przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków 

innych członków zespołu, 

f) naganne zachowanie otrzymuje uczeń, który: 

- spełnia kryteria oceny nieodpowiedniej, a ponadto,  

- dopuszcza się czynu zagrażającego zdrowiu i bezpieczeństwu innych,  

- grozi rówieśnikom, zastrasza ich i czerpie z tego korzyści, pali papierosy, pije alkohol, używa 

bądź rozprowadza środki odurzające,  

- nie weryfikuje swoich negatywnych zachowań, mimo zastosowania wobec niego różnych form 

oddziaływań wychowawczych, wchodzi w konflikt z prawem oraz nie przystąpił do realizacji 

projektu edukacyjnego lub nie wywiązał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami 

zespołu, opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca.  

6)Liczba godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych ma ostateczny wpływ na ocenę zachowania. 

16. Kryteria do samooceny ucznia  

1) część A: 

a) zawsze punktualnie przychodzę na lekcje, 

b) nigdy nie opuszczam samowolnie terenu szkoły, 

c) mój wygląd jest zawsze zgodny z regulaminem szkoły, 

d) nie używam środków uzależniających, 

e)  moje zachowanie na lekcjach nie budzi zastrzeżeń, 

f) systematycznie przygotowuję się do lekcji, 

g) moje zachowanie jest odpowiedzialne, 

h) respektuję zarządzenia dotyczące korzystania z urządzeń elektronicznych, 

i) odpowiednio zachowuję się wobec wszystkich pracowników szkoły, 

j) zawsze właściwie zachowuję się wobec kolegów i koleżanek, 

k) szanuję cudzą pracę i własność, 

l) nie fałszuję dokumentów, 

2) cześć B: 

a) pomagam innym w nauce, 

b) uczestniczę w zajęciach pozalekcyjnych, 

c) aktywnie działam w organizacjach młodzieżowych, 

d) uczestniczę aktywnie w pracach samorządu uczniowskiego lub klasowego, 

e) pracuję jako wolontariusz,  

f) biorę czynny udział w organizacji uroczystości szkolnych, 

g) dbam o estetykę swojej klasy/szkoły, 
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h) reprezentuję szkołę w konkursach, zawodach itp. 

3) ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

17.Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat 

lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych 

najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty 

ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę 

klasyfikacyjną. 

18.Ocena  zachowania w edukacji wczesnoszkolnej ma charakter opisowy. 

 

§27f. Informacja o ocenach klasyfikacyjnych 

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek przed zakończeniem półrocza 

poinformować wychowawców o przewidywanych okresowych i rocznych ocenach 

niedostatecznych. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców o ocenach 

niedostatecznych oraz zagrożeniu nieklasyfikowaniem z jednego, kilku lub wszystkich 

przedmiotów w formie pisemnej. 

2. Na 1 miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują  

o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej 

rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania: 

1) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z wpisem tematu lekcji do 

dziennika lekcyjnego; 

2) rodziców ucznia w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów poszczególnych 

oddziałów prowadzących przez wychowawcę oddziału z potwierdzeniem obecności rodziców na 

zebraniu lub potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez tych rodziców, jeśli rodzice nie 

uczestniczyli w zebraniu. 

§27g. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 

Uczeń ma prawo do poprawy przewidywanej oceny rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, termin i formę poprawy ustala nauczyciel z uczniem; 

1. Uczeń najpóźniej na tydzień przed radą klasyfikacyjną może przystąpić do poprawy 

przewidywanej oceny rocznej; 

2. Uzyskana przez ucznia ocena z danego przedmiotu jest ostateczna, z zastrzeżeniem §27j ust. 

1. 
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3. Uczeń ma prawo do odwołania się od przewidywanej oceny rocznej zachowania w formie 

pisemnej lub ustnej do wychowawcy klasy w ciągu 5 dni po wystawieniu przewidywanej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

4.  Wychowawca klasy po rozmowie z uczniem, nauczycielami uczącymi oraz pedagogiem  

i psychologiem ustala formę i warunki możliwości poprawy przewidywanej rocznej oceny 

zachowania.  

5. Uczeń nie może odwołać się od przewidywanej oceny zachowania, jeśli kryterium 

decydującym o wystawieniu danej oceny była niska frekwencja lub konflikt z prawem;  

6. Wychowawca informuje ucznia o ustalonej ocenie zachowania na tydzień przed radą 

klasyfikacyjną, z zastrzeżeniem §27l ust. 1. 

7. Jeśli po wystawieniu przez wychowawcę oceny śródrocznej lub rocznej z zachowania, ale 

jeszcze przed jej zatwierdzeniem na radzie zatwierdzającej, uczeń rażąco naruszy zasady 

regulaminu szkoły lub ogólnie przyjętej normy postępowania, wychowawca zmienia 

wystawioną wcześniej ocenę, ustalając nową, zgodnie z przyjętymi procedurami. 

 

§27 h. Warunki i sposób przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia  

w nauce: 

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów podczas dni otwartych przeprowadzają rozmowy 

indywidualne z rodzicami, zapoznają ich z pracami klasowymi dziecka, otrzymanymi 

ocenami i uzasadniają je na prośbę rodzica. 

2. Wychowawca podczas zebrania z rodzicami udziela ogólnej informacji o ocenach  

i zachowaniu ucznia oraz kieruje na konsultację z nauczycielem przedmiotu. 

3. Nauczyciel, pedagog, psycholog lub wychowawca zapraszają rodziców telefonicznie lub 

pisemnie na indywidualne spotkania. 

4. Nauczyciel przedmiotu w zeszycie przedmiotowym lub ćwiczeń pisemnie informuje rodzica  

o mocnych i słabych stronach ucznia. 

 

§27 i. Egzamin klasyfikacyjny 

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

brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 

odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3.Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
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klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1)realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; 

2)spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 

5.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza 

szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, muzyki i wychowania 

fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny z zachowania. 

6.Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć komputerowych i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

7.Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie pisemnej  

i ustnej komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

8.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

9. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn 

usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, może 

przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok 

nauki przeprowadza komisji, w skład, której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą 

przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin. 

12.W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia. 

13.Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą oraz 

z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego 

dnia. 

14.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 

4) imię i nazwisko ucznia; 
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5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

15.Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

16.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”. 

17.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku 

egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną). 

18.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

§27 j. Egzamin poprawkowy 

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

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może 

zdawać egzamin poprawkowy. 

2.Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu  

z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych 

3.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. 

4.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.  

5.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji 

wchodzą: 

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6.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 osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej 

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
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7.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

8.Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

9.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej i powtarza odpowiednio klasę. 

10.Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości ucznia, może 1 raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są 

realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 

11.Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

 

§27k. Egzamin ósmoklasisty 

1.Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie Rozporządzenia w sprawie egzaminu 

ósmoklasisty. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty dla uczniów szkoły podstawowej. 

2.Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

3.Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe i jest przeprowadzany  

w 3 kolejnych dniach, w których uczeń zdaje: 

1) pierwszego dnia - język polski; 

2) drugiego dnia -matematykę; 

3) trzeciego dnia język obcy nowożytny i  jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: 

biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. 

4.Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. 

5.W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za 

zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być 

przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła. 

6.Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 5, składa do dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem, nie 
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później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty. 

 

§27 l. Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych 

1.Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia w formie pisemnej do dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych; 

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

zachowania. 

3.W skład komisji, wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 

oddziale, 

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

e) przedstawiciel rady rodziców, 

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole, 

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole. 

4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może 

być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor szkoły 

powołuje wtedy w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, 

z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu  



 56 

z dyrektorem tej szkoły. 

5.Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji 

zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

6.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania sprawdzające, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.  

2)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez 

komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej, która może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego. 

8.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły 

po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

9.Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć 

komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10.Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami i uczniem, nie może przekroczyć 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. 

 

§27m. Promowanie 

1. Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału klasy 

programowo wyższej. 



 57 

2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek 

rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna możne 

postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I- III. Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona 

jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia. 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić 

o promowaniu ucznia klasy I- II do oddziału klasy programowo wyższej również w ciągu roku 

szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym 

treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

4. Począwszy od oddziału klasy czwartej, uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy następnej, 

jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej. 

5. Począwszy od oddziału klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych, co najmniej 4,75 

oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do 

oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

6. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen 

wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

8. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie 

zachowania. 

9. Ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy. 

10. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym  

w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka ——-), bez 

jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 

11.Uczeń kończy szkołę podstawową/gimnazjum jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

oraz pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne; 

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty/ gimnazjalnego. 

12.Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 11, powtarza ostatnią klasę szkoły  

i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu 

ósmoklasisty/gimnazjalnego. 

§27 n. Projekt edukacyjny realizowany w oddziałach gimnazjalnych 

1. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów klas dotychczasowego gimnazjum pod 
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opieką nauczyciela i obejmuje:  

1) wybór tematu projektu edukacyjnego;  

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;  

3) wykonanie zaplanowanych działań;  

4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;  

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.  

2. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.  

3. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:  

1) zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 1; 

2) czas realizacji projektu edukacyjnego;  

3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego; 

4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;  

5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.  

4. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizację 

projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu,  

o których mowa w ust. 3.  

5. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.  

6. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, o którym mowa w art. 44p 

ust. 2 ustawy, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie 

informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

7. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania 

zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym. 

 

§27o. Egzamin gimnazjalny  

Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie ustawy o systemie oświaty  

i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. 

1. W klasie III oddziałów gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący:  

1) w części humanistycznej: z historii i wiedzy o społeczeństwie, z języka polskiego; 

2) w części matematyczno-przyrodniczej: z przedmiotów przyrodniczych, z matematyki; 

3) w części z języka obcego nowożytnego: na poziomie podstawowym, na poziomie rozszerzonym. 

2.Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, 

którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

3.Uczeń , który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego 
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nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego kontynuował w gimnazjum, przystępuje do 

egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.  

4.Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego 

nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, o którym mowa w ust. 3, przystępuje do egzaminu 

z tego języka na poziomie podstawowym oraz może przystąpić do egzaminu z tego języka na 

poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców  ucznia.   

5..Egzamin przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej oraz w terminie dodatkowym, wyznaczonym w czerwcu.   

6.Wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie gimnazjum przez ucznia.  

7.Szkoła może przeprowadzić próbną diagnozę egzaminu gimnazjalnego.  

8.Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu lub jego części 

oraz uczeń, który przerwał daną część egzaminu, może przystąpić do egzaminu w terminie 

dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora CKE.  

9.W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uczeń, który nie przystąpił do egzaminu 

w terminie dodatkowym może być zwolniony ze egzaminu na podstawie udokumentowanego 

wniosku dyrektora szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia do dyrektora OKE.  

10.W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za 

zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin może być przeprowadzony w innym 

miejscu niż szkoła.   

Rozdział 9. 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

 

§ 28. 1. Doradztwo zawodowe prowadzone w placówce ma na celu umożliwienie uczniowi: 

1) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego siebie i własnych 

predyspozycji zawodowych; 

2) poznanie zawodów i stanowisk pracy, rynku pracy oraz procesów na nim zachodzących i praw 

nim rządzących; 

3) właściwe przygotowanie się do roli pracownika, czyli zdobycie wiedzy i umiejętności 

związanych z poruszaniem się po rynku pracy; 

4) poznanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy 

i własnymi predyspozycjami zawodowymi; 

5) zaplanowanie własnej kariery edukacyjno–zawodowej. 
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2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole realizowane jest przez wszystkich członków 

Rady Pedagogicznej, a w szczególności przez wychowawców i pedagoga, przy współpracy 

rodziców oraz placówek, instytucji i zakładów pracy, w szczególności poradni psychologiczno – 

pedagogicznych, urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, przedstawicieli organizacji 

zrzeszających pracodawców. 

3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole jest realizowane na podstawie przeprowadzonej 

diagnozy potrzeb uczniów za pośrednictwem wielu zróżnicowanych działań, takich jak zajęcia 

lekcyjne, zajęcia edukacyjne z doradcą zawodowym, warsztaty, wycieczki zawodoznawcze, targi 

edukacyjne i pracy, spotkania z przedstawicielami zawodów, przedstawicielami szkół i uczelni, 

absolwentami, praktyki, wolontariat. 

4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole powinno uwzględniać treści związane z: 

1) poznawaniem różnych zawodów i ścieżek edukacyjnych; 

2) diagnozowaniem własnych predyspozycji i preferencji zawodowych, zainteresowań, uzdolnień, 

mocnych i słabych stron, cech osobowości, ograniczeń zdrowotnych; 

3) konfrontowaniem własnych możliwości i osiągnięć z wymaganiami szkół i pracodawców; 

4) planowaniem własnej kariery edukacyjno – zawodowej; 

5) analizą potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym 

i międzynarodowym rynku pracy; 

6) radzeniem sobie w sytuacjach trudnych związanych z aktywnością zawodową; 

7) uzyskiwaniem podstawowych i dodatkowych kwalifikacji, również poza systemem 

oświatowym; 

8) rozwijaniem umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji. 

 

 

Rozdział 10. 

Rekrutacja do Szkoły 

§ 29. 1. Liczbę oddziałów klas I oraz liczbę miejsc określa, w oparciu o dane dotyczące liczby 

dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły, w porozumieniu z Dyrektorem, Burmistrz Grodziska 

Mazowieckiego. 

2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy I na podstawie pisemnego 

zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów). 

3. Dzieci spoza obwodu szkoły mogą być przyjęte, jeżeli Szkoła posiada wolne miejsca. 
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4. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc, Szkoła przeprowadza postępowanie 

rekrutacyjne. 

5. Kryteria oraz harmonogram rekrutacji określa Burmistrz Grodziska Mazowieckiego w formie 

zarządzenia. 

6. Szkoła zobowiązana jest do ogłoszenia kryteriów oraz harmonogramu, o których mowa 

w ust. 5 na szkolnych tablicach ogłoszeń oraz na swojej stronie internetowej. 

 

Rozdział 11. 

Postanowienia końcowe 

§ 30.1. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

3. Zmian w Statucie dokonuje Rada Pedagogiczna. 

4. Szkoła posiada godło i ceremoniał szkolny; sztandar posiadają tylko oddziały 

dotychczasowego gimnazjum. 

 

§ 31.1.W przypadku pięciu kolejnych nowelizacji do Statutu szkoły dyrektor szkoły publikuje 

tekst ujednolicony statutu w drodze zarządzenia dyrektora. 

2.Tekst ujednolicony Statutu udostępniony jest na stronie Internetowej szkoły, w bibliotece 

szkolnej, sekretariacie szkoły. 

 

   


