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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA WST ĘPNE 

§ 1 

1. Statut niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach opracowano na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572 z póź. 

zm.), 
2. Ustawy z dnia 26 stycznia1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r.  Nr 97, poz.674   

z póź. zm.), 
3. Rozporządzenia z dnia 21 maja 2001 r. (Dz. U. z 2001r.  Nr 61, poz 624, z póź. zm.) w  sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 
4. Rozporządzenia MEN z dnia 9 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. z dnia27 lutego 2007r. Nr 35, 
poz. 222). 

5. Rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562, z póź. zm.)  
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

 
 2.  Ilekroć w statucie jest mowa o „Szkole Podstawowej” naleŜy przez to rozumieć 

niepubliczną, na prawach publicznej, sześcioletnią Szkołę Podstawową w Olszynach. 

ROZDZIAŁ II 

NAZWA I TYP SZKOŁY 

§ 2 

1. Szkoła Podstawowa w Olszynach jest niepubliczną szkołą  o uprawnieniach szkoły 
publicznej. 

2. Sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Olszynach została powołana na podstawie Uchwały 
Zarządu Stowarzyszenia im. Ks. Lucjana Morawskiego  Nr2/11/2012 

3. Adres Szkoły: 32 - 831 Olszyny 57. 
 

§ 3 

1. Szkoła Podstawowa jest niepubliczną sześcioletnią szkołą podstawowa o uprawnieniach 
szkoły publicznej, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie im. Ks. Lucjana 
Morawskiego 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Krakowie. 
3. Szkoła nie posiada obwodu. 
 

§ 4 
1. Ustalona nazwa Szkoły Podstawowej jest uŜywana w pełnym brzmieniu. 
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ROZDZIAŁ III 

CELE I ZADANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

§ 5 

1. Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz własnego 
programu wychowawczego, a w szczególności: 
1) umoŜliwia zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły, 
2) rozbudza aspiracje edukacyjne uczniów, 
3) umoŜliwia wyrównanie szans edukacyjnych młodzieŜy pochodzącej z róŜnych środowisk 

lokalnych, 
4) zapewnia opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia ucznia warunki edukacji, 
5) umoŜliwia budowanie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za własny rozwój, 

satysfakcji z pokonanych trudności, uczenie pracy nad sobą, poznania swoich uzdolnień, 
6) umoŜliwia poszukiwanie duchowych wartości Ŝycia oraz kształtowanie i ocenę własnej 

wartości, rozwijanie potrzeby doskonalenia się, 
7) kształtuje podstawy patriotyczne, poczucie przynaleŜności do społeczności lokalnej, 

narodu oraz społeczności międzynarodowej, 
8) zapewnia odpowiednią jakość kształcenia zgodnie z wymogami współczesności oraz 

rynku pracy. 

§ 6 

1. W celu umoŜliwienia uczniowi ukończenia Szkoły w skróconym czasie oraz rozwijania 
szczególnych uzdolnień i zainteresowań poprzez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się 
do jego indywidualnych moŜliwości i potrzeb Dyrektor moŜe wyrazić zgodę na 
indywidualny program lub tok nauki. 

2. Indywidualny program lub tok nauki mogą być realizowane na kaŜdym poziomie 
kształcenia. 

3.  Zasady i tryb udzielania zezwoleń oraz organizację indywidualnego programu lub toku 
nauki określają odrębne przepisy. 

§ 7  

1. Wymienione w § 5 cele Szkoła Podstawowa realizuje poprzez: 
1) indywidualizację procesu nauczania i poszanowania indywidualności ucznia, 
2) stosowanie aktywizujących metod nauczania oraz maksymalne wykorzystanie pomocy 

dydaktycznych – nauczania poglądowe, 
3) systematyczną analizę i ocenę skuteczności pracy dydaktyczno-wychowawczej, 
4) kształtowanie, rozwijanie twórczego, otwartego stosunku do zagadnień programowych, 

odchodzenie od modelu pamięciowego- biernego przyswajania wiedzy i umiejętności, 
5) inspirowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiadomości, rozwijanie własnych 

zainteresowań, czerpanie satysfakcji z pokonywania trudności, 
6) wyposaŜenie ucznia w umiejętności kluczowe, takie jak: 
• planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się, 
• skuteczne komunikowanie się w róŜnych sytuacjach, 
• efektywne współdziałanie w zespole, 
• rozwiązywanie problemów w twórczy sposób, 
• czynne posługiwanie się językiem obcym, 
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• sprawne posługiwanie się narzędziami i technikami informatycznymi, 
• sprawne posługiwanie się komputerem, 
7) przestrzeganie zasad dobrego wychowania, kultury osobistej, wpajanie podstawowych 

norm moralnych, 
8) wdraŜanie do pracy nad sobą-wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za własne czyny  

i słowa oraz za własny rozwój duchowy i intelektualny, 
9) uczucie dobrej organizacji pracy i punktualności, 
10) premiowanie, nagradzanie właściwych postaw oraz osiągnięć, 
11) uczenie poszanowania odrębności i inności drugiego człowieka, tolerancji dla 

odmiennego sposobu myślenia, 
12) organizowanie uroczystości patriotycznych, o charakterze narodowym i regionalnym, 
13) uczenie podstawowych zasad demokracji i samorządności, 
14) lansowanie aktywnego, zdrowego stylu Ŝycia. 

§ 8 

1. Dla uczniów z dysfunkcją narządu ruchu, przewlekle chorym i innym stale lub okresowo 
niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach szkolnych, Szkoła Podstawowa moŜe 
organizować indywidualne nauczanie i wychowanie. 

2. Szkoła Podstawowa dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim organizuje 
zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz we współpracy z rodzicami (prawnymi 
opiekunami), indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. 

3. Celem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieŜy, 
rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskanie od innych osób pomocy 
w funkcjonowaniu w codziennym Ŝyciu. 

4. Udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych dzieci w wieku obowiązku szkolnego 
uznaje się za spełnianie tego obowiązku, określonego w odrębnych przepisach. 

5. Zasady organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, o których mowa w ust. 1 i 2, 
określają odrębne przepisy. 
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§ 9 

1. Nauczyciele Szkoły Podstawowej w celu zapobiegania zagroŜeniu dzieci i  młodzieŜy 
uzaleŜnieniem podejmują stosowne działanie w zakresie: 

1) uświadamiania skutków działania środków odurzających na organizm ludzki oraz 
wyjaśniania zjawiska zaleŜności od tych środków, 

2) kształcenia umiejętności przeciwstawiania się uŜywaniu środków odurzających  
i psychotropowych oraz propagowania idei abstynencji, 

3) udzielania indywidualnej pomocy w przezwycięŜeniu trudności powodujących zagroŜenie 
uzaleŜnieniem, 

4) organizowanie środowiska wychowawczego, zajęć społecznie aktywizujących  
i psychokorekcyjnych dla uczniów zagroŜonych uzaleŜnieniem, we współpracy  
z rodzicami (prawnymi opiekunami) i instytucjami państwowymi oraz organizacjami 
społecznymi.  

2. Szczegółowe formy działalności profilaktyczno-wychowawczej dla młodzieŜy zagroŜonej 
uzaleŜnieniem określają odrębne przepisy. 

 

§ 10 

1. Szkoła Podstawowa moŜe organizować gimnastykę korekcyjną dla dzieci klas I – III  
z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz z obniŜeniem ogólnej 
sprawności fizycznej. 

2. Szczegółową organizację gimnastyki korekcyjnej ustala Dyrektor w porozumieniu  
z lekarzem (pielęgniarką) i nauczycielem wychowania fizycznego na zasadach określonych 
odrębnymi przepisami. 

§ 11 

1. Uczniom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej oraz uczniom 
osiągającym wybitne wyniki w nauce, Szkoła Podstawowa udziela pomocy materialnej ze 
środków przeznaczonych na ten cel przez organ prowadzący. 

2. Warunki, formy, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokość pomocy materialnej dla 
uczniów, o której mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.  

3. W celu właściwej realizacji pomocy, o której mowa w ust. 1 Szkoła Podstawowa 
współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wojniczu. 

§ 12 

1. Zadania opiekuńcze realizuje Szkoła Podstawowa z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności: 

1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel 
prowadzący zajęcia, dlatego zobowiązany jest do: 
- systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia zajęć. DostrzeŜone zagroŜenia 

(np. pęknięte i rozbite szyby‚ odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, 
uszkodzony sprzęt i narzędzia) musi albo sam usunąć albo niezwłocznie zgłosić 
kierownictwu szkoły, 

- sprawdzania obecności uczniów na kaŜdej lekcji, 
- nauczyciel wychowania fizycznego dostosowuje wymagania i formę zajęć do 

moŜliwości fizycznych uczniów. Podczas ćwiczeń na przyrządzie uczniowie muszą być 
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asekurowani przez nauczyciela. Nie wolno wydawać dzieciom (bez obecności 
nauczyciela): kuli, oszczepu, dysku, cięŜarów oraz sprzętu skoczni wzwyŜ, 

- aktywnego pełnienia dyŜurów na korytarzu szkolnym 15 minut przed rozpoczęciem 
zajęć i w czasie przerw śródlekcyjnych zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

2) wychowawcy klas l—III zobowiązani są do przebywania ze swoimi podopiecznymi przez 
cały czas ich pobytu w szkole, 

3) podczas przerw, opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyŜurujący według ustalonego 
harmonogramu, a nad uczniami przebywającymi na sali gimnastycznej czy boisku 
sportowym – nauczyciele wychowania fizycznego, 

4) zasady sprawowania opieki podczas zajęć i imprez odbywających się poza terenem Szkoła 
Podstawowa oraz wycieczek przedmiotowych i krajoznawczo - turystycznych określa 
regulamin wycieczek, 

5) Szkoła utrzymuje stały kontakt z Ośrodkiem Zdrowia w Olszynach (lekarzem, 
stomatologiem, pielęgniarką). 

6) upowaŜniony przez dyrektora pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do osób 
postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby 
zawiadomić  
o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora. 

7) nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora 
szkoły o wszelkich dostrzeŜonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub 
stanowiących zagroŜenie dla zdrowia lub Ŝycia uczniów. 

 

§ 13 

1. W Szkole Podstawowej moŜe być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna. 
2. Zasady i warunki prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1, określają odrębne 

przepisy. 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

§ 14 

1. Organami Szkoły Podstawowej są: 
2) Dyrektor Szkoły Podstawowej, 
3) Rada Pedagogiczna, 
4) Samorząd Uczniowski, 
5) Rada Rodziców. 

§ 15 

1. Uprawnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej: 
1) Do zadań Dyrektora szkoły naleŜy: 

- kierowanie bieŜącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły oraz 
reprezentowanie jej na zewnątrz, 
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- opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły oraz sprawowanie nadzoru 
pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole, 

- sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie im warunków harmonijnego 
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

- przewodzenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej oraz realizowanie uchwał Rady 
Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, 

- dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie 
odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, 

- dopuszczenie zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania do uŜytku 
szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

- przedstawienie do dnia 31 sierpnia kaŜdego roku Radzie Pedagogicznej wyników 
i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

2) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli  
i pracowników nie będących nauczycielami. 

3) Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 
- zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 
- przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowym nauczycielom oraz innym 

pracownikom szkoły, 
- występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróŜnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 
szkoły. 

4) Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 
Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz związkami zawodowymi pracowników. 

5) Dyrektor Szkoły moŜe, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach 
określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady 
Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

 
§ 16 

1. W Szkole Podstawowej działa Rada Pedagogiczna, która jest jej organem kolegialnym  
w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w Szkoły Podstawowej. 
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły Podstawowej. 
4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w kaŜdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu 
rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieŜących potrzeb. 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane, na wniosek organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Szkołę 
Podstawową albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą takŜe brać udział z głosem doradczym osoby 
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 
zgodnie z jej regulaminem. 

8. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niŜ dwa razy w roku szkolnym, 
ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz inne informacje 
o działalności Szkoły Podstawowej. 

9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej naleŜy: 
1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły Podstawowej, 
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
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5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 
6) występowanie do organu nadzorującego z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny 

działalności Szkoły Podstawowej, jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego  
w Szkole Podstawowej, 

7) ocenianie sytuacji oraz stanu Szkoły Podstawowej i występowanie z wnioskami do 
Dyrektora, organu prowadzącego oraz do Wojewódzkiej Rady Oświatowej,  
w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów 
nadobowiązkowych, 

8) przedstawienie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych, 
9) uchwalenie regulaminu swojej działalności. 

10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1) szkolny zestaw programów nauczania, 
2) organizację pracy Szkoły Podstawowej, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
3) projekt planu finansowego szkoły, 
4) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróŜnień, 
5) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, 

6) plan pracy szkoły, projekt innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy 
istotne dla Szkoły Podstawowej, 

7) Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły Podstawowej lub jego zmian  
i uchwala go. 

8. Rada Pedagogiczna moŜe wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 
Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Szkole Podstawowej.  

9. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej połowy jej członków.  

10. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych, na posiedzeniach Rady 
Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a takŜe 
Nauczycieli i innych pracowników Szkoły Podstawowej. 

11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 
12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 
13. Regulamin Rady Pedagogicznej nie moŜe być sprzeczny ze Statutem Szkoły 

Podstawowej. 

§ 17 

1. W Szkole Podstawowej działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców 
uczniów. Działa ona wspólnie z Radą Rodziców  Gimnazjum, tworząc jeden wspólny 
organ. 

2. Rada Rodziców występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskiem i opiniami 
dotyczącymi wszystkich problemów szkoły, a w szczególności w sprawie: 
1) organizacji przedmiotów nadobowiązkowych i zajęć pozalekcyjnych, 
2) działalności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej, 
3) przyznawanie pomocy materialnej uczniom. 
4) objęcia uczniów opieką świetlicy. 

3 Rada Rodziców opiniuje szkolny zestaw programów nauczania oraz program 
wychowawczy szkoły. 

4. Rada Rodziców: 
1)  uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:  
a) program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,  
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b) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 
danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

2) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 
szkoły,  

3) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora oraz przedstawioną 
przez Dyrektora propozycję realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania 
fizycznego w klasach IV - VI . 

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

z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. 
6. W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 
7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie moŜe być sprzeczny ze 

Statutem szkoły. 
8. Regulamin określa zadania, strukturę i tryb powołania Rady Rodziców oraz zasady 

wydatkowania funduszy, o których mowa w ust. 5. 

§ 18 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. 
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły, działa wspólnie z Samorządem Uczniowskim 

Gimnazjum, tworząc jeden wspólny organ szkoły. 
3. Samorząd moŜe przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach Szkoły Podstawowej, w szczególności dotyczących realizacji 
podstawowych praw uczniów, takich jak: 
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami, 
2) prawo do jawnej umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
3) prawo do organizacji Ŝycia szkolnego, umoŜliwiające zachowanie właściwych 

propozycji między wysiłkiem szkolnym, a moŜliwością rozwijania i zaspokajania 
własnych zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i moŜliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu  
z Dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 
4. Samorząd Uczniowski opiniuje program wychowawczy Szkoły Podstawowej. 
5. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
6. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
7. Regulamin Samorządu nie moŜe być sprzeczny ze Statutem Szkoły Podstawowej. 

 

§ 19 

1. W Szkole Podstawowej mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, 
stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo 
rozszerzenie i wzbogacenie jego form działalności dydaktycznej, wychowawczej  
i opiekuńczej. 
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2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust.1, 
wyraŜa Dyrektor po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej. 

§ 20 

1. Wszystkie organy Szkoły Podstawowej w ramach przysługujących im kompetencji 
współpracują ze sobą w trakcie realizacji jego zadań statutowych. 

2. Sprawy sporne między organami Szkoły Podstawowej, w terminie do 14 dni, rozstrzyga 
Dyrektor. 

3. JeŜeli stronami konfliktu są: Dyrektor i Rada Pedagogiczna lub Rada Rodziców to spór 
rozstrzyga organ prowadzący lub organ nadzorujący w ramach ich kompetencji 
stanowiących. 

4. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej 
kompetencji stanowiących, a niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania 
uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę Podstawową oraz 
organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

5. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę, o której mowa w ust. 4, w razie 
stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu 
prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 
ostateczne. 

6. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego 
niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor w terminie 
do 7 dni zawiadamia Radę Pedagogiczną. 

7. Rada Pedagogiczna w terminie do 14 dni podejmuje stosowną decyzję w sprawie, o której 
mowa w ust. 6. 

8. W przypadku podjęcia decyzji niezgodnej z prawem, o której mowa w ust. 7, obowiązuje 
tryb postępowania określony w ust. 4 i 5. 

ROZDZIAŁ V 

ORGANIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

§ 21 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 
szkolnego. 

2. W Szkole Podstawowej obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. 
3. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i moŜliwości organizacyjne szkoły  
moŜe, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych, w wymiarze do 6 dni.. 

4. W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być organizowane zajęcia 
wychowawczo-opiekuńcze oraz imprezy słuŜące upowszechnianiu kultury, sportu, turystyki  
i inne zajęcia pozalekcyjne. 
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§ 22 

1. Dyrektor na podstawie przepisów w sprawie ramowych planów nauczania, opracowuje plan 
nauczania Szkoły Podstawowej, w którym dokonuje podziału godzin na poszczególne zajęcia 
edukacyjne danego etapu edukacyjnego z wyodrębnieniem kaŜdego roku szkolnego. 

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym w Szkole 
Podstawowej określa arkusz organizacji Szkoły Podstawowej, opracowany przez Dyrektora, 
z uwzględnieniem planu, o którym mowa w ust. 1, do 30 kwietnia kaŜdego roku. 

3. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Szkołę Podstawową. 

§ 23 

1. Organizację pracy Szkoły Podstawowej, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w tym 
zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych ustala Dyrektor  
z uwzględnieniem ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny określonych w odrębnych 
przepisach. 

2. Podstawową formą pracy Szkoły Podstawowej są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie 
klasowo-lekcyjnym. 

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
4. Obowiązkowe zajęcia lekcyjne odbywają się w miarę moŜliwości na jedną zmianę, po 

zakończeniu których mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne. 

§ 24 

1. Podstawowa jednostką organizacyjną Szkoły Podstawowej jest oddział złoŜony z uczniów, 
którzy w danym roku szkolnym uczęszczają na zajęcia edukacyjne przewidziane w planie 
nauczania określonym w § 23 ust. 1. Przeciętna liczba uczniów w oddziale nie przekracza 34 
uczniów. 

2. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków 
nauki z uwzględnieniem przepisów bhp: 

 
1) Na zajęciach z języków obcych i informatyki stosuje się obowiązkowy podział na grupy, 

jeśli liczba uczniów w oddziale wynosi 24. Za zgodą organu prowadzącego szkołę 
podziału na grupy moŜna dokonywać w przypadku oddziałów liczących odpowiednio 
mniej niŜ 24 uczniów 

2) Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie mniej niŜ 12  
i nie więcej niŜ 26 osób. Od klasy IV dokonuje się podziału na grupę chłopców  
i dziewcząt. 

3) Czas trwania poszczególnych zajęć w kl. I - III ustała nauczyciel prowadzący te zajęcia, 
zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.  

4) Niektóre zajęcia obowiązkowe np. zajęcia wyrównawcza. nauczanie języków obcych, koła 
zainteresowań i inne zajęcia mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym  
w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych a takŜe podczas 
wycieczek i wyjazdów. 

5) Liczba uczestników gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 
osób. 
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§ 25 

1. W zaleŜności od potrzeb uczniów Szkoły Podstawowej mogą być prowadzone zajęcia 
określone w § 8, 9 i 11. Zajęcia te zatwierdza w arkuszu organizacyjnym Zespołu organ 
prowadzący. 

2. W Szkole Podstawowej mogą być prowadzone nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne,  
a w szczególności: 
1) koła i zespoły zainteresowań, 
2) dodatkowa nauka języków obcych,  
3) wychowania fizycznego w formie zajęć rekreacyjno – sportowych. 

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 2, mogą być finansowane przez organ prowadzący, Radę 
Rodziców lub opłacane przez uczestników. 

4. W Szkole Podstawowej moŜe być zorganizowany, na podstawie odrębnych przepisów, 
uczniowski klub sportowy. 

5. Cele i zadania oraz organizację i zasady finansowania uczniowskiego klubu sportowego 
określa jego statut. 

§ 26 

1. W Szkole Podstawowej organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na: 

• Diagnozowaniu środowiska ucznia, 
• Rozpoznawaniu potencjalnych moŜliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia 

i umoŜliwieniu ich zaspokojenia, 
• Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 
• Wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 
• Organizowaniu róŜnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
• Podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających 

z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu 
nauczycieli w tym zakresie, 

• Prowadzeniu Edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, 
nauczycieli i rodziców, 

• Wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku 
dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu 
informacji w tym zakresie, 

• Wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 
oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

• Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 
ucznia, 

• Udzielaniu nauczycielom pomocy dostosowaniu wymagań edukacyjnych, 
wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych 
potrzeba psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemoŜliwiające 
sprostanie tym wymaganiom, 

• Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 
• UmoŜliwieniu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 
• Podejmowaniu działań medialnych i interwencyjnych  w sytuacjach kryzysowych. 

3. PowyŜsze zadania realizowane są we współpracy z rodzicami, nauczycielami, poradniami 
psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, podmiotami 
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieŜy oraz z innymi placówkami. 
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4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest dobrowolna i nieodpłatna, udzielana na wniosek 
ucznia, rodziców, nauczyciela uczącego, pedagoga, poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
w tym poradni specjalistycznej, 

5. Formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są: 
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
- zajęcia specjalistyczne, 
- zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów, 
- zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców, 
- porady dla uczniów 
- porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli, 

6. Objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wymaga zgody rodziców. 
7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne 

trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających 
z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi 
do 8 uczniów. 

8. Zajęcia specjalistyczne, w tym socjoterapeutyczne, organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami 
i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć 
wynosi od 3 do 10 uczniów. Za zgodą Dyrekcji zajęcia specjalistyczne mogą być 
prowadzone indywidualnie. 

9. Zajęcia psychoedukcyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, 
zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierania ich rozwoju. 

10. Do zadań pedagoga naleŜy: 
• Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, 
• Określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb, 
• Organizowanie i prowadzenie róŜnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli, 
• Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 
• Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających 

z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 
• Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów 

w kierunku kształcenia i zawodu, 
• Działania na rzecz zorganizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji Ŝyciowej. 

§ 27 

Uczniowie Szkoły Podstawowej mogą korzystać z biblioteki szkolnej: 
1 Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną. SłuŜy realizacji zadań 

dydaktyczno-wychowawczych szkoły, 
2 Obowiązki nauczyciela – bibliotekarza: 

- udostępnianie zbiorów w wypoŜyczalni i czytelni wszystkim uczniom i nauczycielom 
według ustalonego harmonogramu i regulaminu, 

- udzielenie informacji bibliotecznych, katalogowych i bibliograficznych, 
- gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 
- przyjmowanie i przekazywanie protokolarne zbiorów oraz udział w kontroli, 
- uzgodnienia stanu księgozbioru w księgowości dokonuje się jeden raz w roku, 
- gromadzenie i udostępnianie wideoteki, 
- gromadzenie i udostępnianie czasopism dla nauczycieli i uczniów, 
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- gromadzenie i wypoŜyczanie programów nauczania oraz przepisów oświatowych dla 
nauczycieli. 

3  Nauczyciel bibliotekarz jest materialnie odpowiedzialny za inwentarz biblioteki. 
 

§  2 8 
 

1.    Do realizacji celów statutowych Szkoła posiada bazę szkolną obejmującą: 
a) sześć sal lekcyjnych wyposaŜonych w niezbędny sprzęt i środki dydaktyczne, 
b) salę gimnastyczną z zapleczem sportowym. 
c) pracownię komputerową, 
d) bibliotekę z czytelnią, 
e) gabinet dyrektora, 
f) pokój nauczycielski, 
g) gabinet pedagoga 
h) sekretariat, 
i) świetlicę, 
j) stołówkę, 
k) 2 trawiaste boiska do piłki noŜnej, 
l) boisko asfaltowe do piłki ręcznej, 
m) boisko do siatkówki plaŜowej, 
n) szatnię uczniowską, 
o) pomieszczenie socjalne, 
p) pomieszczenia magazynowe i gospodarcze. 
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ROZDZIAŁ VI 

NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

§ 29 

1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. 
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1 

określają odrębne przepisy. 
3. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników sporządza Dyrektor. Dokument stanowi 

załącznik do umowy o pracę. 

§ 30 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 
uczniów. 

2. Nauczyciel w swojej pracy wypełnia następujące zadania: 
1) odpowiada za Ŝycie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 
2) dba o prawidłowy przebieg zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz systematycznie 

kontroluje miejsca prowadzonych zajęć pod względem bhp, 
3) punktualnie rozpoczyna i kończy lekcje oraz zajęcia pozalekcyjne, 
4) sumiennie wywiązuje się z dyŜurów oraz innych prac zleconych przez Dyrektora, 
5) dokumentuje pracę dydaktyczno-wychowawczą zgodnie z zasadami określonymi  

w odrębnych przepisach, 
6) stosuje nowatorskie metody nauczania oraz systematycznie wzbogaca warsztat pracy, 
7) ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt szkolny i pomoce 

dydaktyczne, 
8) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania, dba  

o poprawność językową uczniów, 
9) systematycznie zapoznaje się z aktualnym stanem prawnym w oświacie, 
10) bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów, zgodnie z ustaleniami gimnazjalnego systemu 

oceniania, 
11) udziela pomocy w przezwycięŜaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie 

potrzeb uczniów, 
12) doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej, aktywnie 

uczestniczy w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 
13) udziela pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi i natychmiast zawiadamia  

o wypadku pielęgniarkę oraz Dyrektora, 
14) przestrzega przepisy Statutu Szkoły Podstawowej. 
15) dokonuje wyboru podręczników dopuszczonych do uŜytku szkolnego,  
16) realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania 

uczniów. 

§ 31 

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. 
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2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły: wychowawcze, przedmiotowe lub problemowo -
zadaniowe, pracą których kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora. 

3. Pracą zespołu, o którym mowa w ust. 1, kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora 
na wniosek zespołu. 

4. Zadaniem zespołów określonych w ust. 1 i 2, jest: 
1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału na cały etap edukacyjny 

oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb, 
2) wspólne opracowanie wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych 

programów nauczania oraz sposobów sprawdzania osiągnięć szkolnych uczniów, 
3) organizowanie współpracy nauczycieli celem uzgadniania sposobów realizacji 

programów nauczania, 
4) opiniowanie przygotowanych w Szkoły Podstawowej autorskich programów nauczania, 
5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 
§ 32 

1. Dyrektor powierza kaŜdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącemu  
w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

2. Wychowawca prowadzi swój oddział przez cały etap edukacyjny. 
1) Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca, w miarę 

moŜliwości prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania: 
- jeden nauczyciel w klasach I – III, 
- jeden wychowawca w klasach IV – VI. 

2) Na pisemny wniosek co najmniej połowy rodziców uczniów danej klasy, Dyrektor szkoły 
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, moŜe zmienić nauczyciela wychowawcę. 
Zmiana taka moŜe nastąpić nie później jednak jak do 15 września. 

3. W uzasadnionych przypadkach po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Dyrektor moŜe 
zmienić wychowawcę danego oddziału. 

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, stosownie do 
ich wieku, potrzeb oraz warunków środowiskowych, a w szczególności: 
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowania do Ŝycia w rodzinie i społeczeństwie, 
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,   
3) podejmowanie działań umoŜliwiających rozwiązywanie konfliktów w oddziale, 
4) rozwijanie u wychowanków umiejętności rozwiązywania Ŝyciowych problemów. 

5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, winien: 
1) otaczać indywidualną opieką kaŜdego wychowanka, 
2) zdiagnozować warunki Ŝycia i nauki swoich wychowanków, 
3) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy z uwzględnieniem 

wychowania do Ŝycia w rodzinie, 
4) współdziałać z nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych, 
5) współpracować z rodzicami celem wspólnego rozwiązywania problemów 

wychowawczych, 
6) współpracować z pedagogiem szkolnym, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi 

poradniami specjalistycznymi, 
7) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia oraz śledzić ich postępy w nauce  

i zachowaniu, 
8) utrzymywać stały kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach postępów  

w nauce i zachowaniu się uczniów, 
9) udzielać porad w zakresie moŜliwości dalszego kształcenia, 
10) uczestniczyć w zebraniach – wywiadówkach, 
11) organizować konsultacje indywidualne dla rodziców w kaŜdy pierwszy poniedziałek 
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miesiąca w godzinach 16 – 17 z wyjątkiem miesięcy, w których odbywają się zebrania 
ogó1ne, 

12) kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji  
i poszanowaniu godności osoby ludzkiej. 

6. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 
strony: poradni psychologiczno - pedagogicznej, nauczycieli doradcy metodycznego oraz 
Dyrektora. 

7. Wychowawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe uzupełnianie dzienników 
zajęć lekcyjnych, arkuszy ocen, wypisywanie świadectw szkolnych oraz innych dokumentów 
określonych odrębnymi przepisami. 
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ROZDZIAŁ VII 

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

§ 33 

1. Nauka w Szkole Podstawowej jest obowiązkowa. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się 
z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, oraz trwa do 
ukończenia Szkoły Podstawowej, nie dłuŜej jednak niŜ końca roku szkolnego w tym roku 
kalendarzowym, w którym kończy 18 lat. 

1) Na wniosek rodziców naukę w Szkole Podstawowej noŜe takŜe rozpocząć dziecko, które 
przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeŜeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do 
podjęcia nauki szkolnej.  

2) W przypadkach uzasadnionych waŜnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku 
przez dziecko moŜe być odroczone nie dłuŜej jednak niŜ o jeden rok. Decyzję w tej 
sprawie podejmuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni. 

3) Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się równieŜ uczęszczanie dzieci i młodzieŜy do 
szkół specjalnych. 

4) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka Dyrektor szkoły moŜe zezwolić na 
spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą (nauczanie indywidualne). Dziecko 
spełniające obowiązek w tej formie moŜe otrzymać świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę. 

5) Dyrektor szkoły prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w oparciu o zapisy 
dzieci do szkoły, które odbywają się w miesiącu kwietniu kaŜdego roku. 

§ 34  

1. Uczeń ma prawo do: 
a) znajomości wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych programów nauczania 

oraz szkolnego systemu oceniania, 
b) właściwego zorganizowania zajęć edukacyjnych, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 
c) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania 
godności osobistej, 

d) korzystania z pomocy materialnej oraz pomocy w razie trudności w nauce, 
e) Ŝyczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 
f) swobody wyraŜania myśli i przekonań o ile nie naruszają dobra innych osób, 
g) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
h) sprawiedliwiej, obiektywniej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli w nauce,  
i) korzystania z pomocy pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej 

oraz innych poradni specjalistycznych,  
j)    korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych oraz biblioteki,  
k)   wpływania na Ŝycie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

w organizacjach działających w Szkole,  
1)  reprezentowania Szkoły w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz zawodach sportowych 
w miarę swoich moŜliwości oraz zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.  

2. Obowiązki ucznia: 
a) - Uczeń jest zobowiązany do naleŜytego przygotowywania się do zajęć edukacyjnych 
oraz aktywnego w nich uczestnictwa: 

- uczeń systematycznie przygotowuje się do odpowiedzi ustnych, 
- uczeń systematycznie, i na bieŜąco odrabia pisemne prace domowe, 
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- uczeń aktywnie, na miarę swoich moŜliwości uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, 
- uczeń prowadzi starannie i systematycznie zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń 
(w przypadku nieobecności uczeń jest zobowiązany uzupełnić w/w zeszyty, przyswoić 
wiadomości i umiejętności z przedmiotu w moŜliwie najkrótszym czasie /w terminie nie 
dłuŜszym niŜ tydzień/), 
- uczeń przynosi na lekcję podręczniki, zeszyty, inne potrzebne przybory i materiały, 
pomoce szkolne oraz odpowiedni i stosowny strój na: lekcje wychowania fizycznego, 
zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, a takŜe zajęcia muzyczno-ruchowe. 

b) Uczeń jest zobowiązany nie spóźniać się na lekcje oraz: 
- uczeń nie opuszcza zajęć edukacyjnych bez podania waŜnych i konkretnych powodów 
(potwierdzonych przez rodzica), 
- uczeń stara się nie opuszczać zajęć, na których są planowane waŜne prace klasowe 
i sprawdziany (w razie nieobecności uczeń zalicza je w najbliŜszym wyznaczonym przez 
nauczyciela terminie i ustalonej formie). 

c) Uczeń nie zakłóca lekcji i zajęć dydaktycznych przez niewłaściwe zachowanie 
(rozmowy, wychodzenie z klasy), w uzasadnionych przypadkach zdrowotnych moŜe 
częściej wychodzić z klasy po wcześniejszym uzgodnieniu tego pomiędzy rodzicem 
a wychowawcą: 
- uczeń kulturalnie i z szacunkiem odnosi się do nauczycieli i innych pracowników 
szkoły, 
- uczeń kulturalnie i uprzejmie zachowuje się w kontaktach z rówieśnikami, 
- uczeń uŜywa zwrotów grzecznościowych, wystrzega się wulgaryzmów i przezwisk 
w stosunku do kolegów i koleŜanek, 
- uczeń na co dzień nie stosuje przemocy fizycznej i psychicznej, 

d) Ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz uŜywania telefonów komórkowych w czasie 
lekcji i zajęć oraz zakaz wnoszenia telefonów na salę gimnastyczną (aparat naleŜy 
pozostawić w zamkniętej szatni lub przekazać nauczycielowi uczącemu). 

e) Uczeń nie moŜe korzystać z telefonu komórkowego, uŜywać dyktafonu oraz robić zdjęć 
i nagrywać filmów. W razie konieczności uczeń moŜe skorzystać z telefonu 
w sekretariacie. 

f) Podczas wycieczek i wyjazdów szkolnych uczeń uŜywa telefonu komórkowego, stosując 
się do reguł ustalonych przez kierownika wycieczki, wyjazdu. 

g) Uczeń jest zobowiązany dbać o honor i tradycję Szkoły oraz współtworzyć jego 
autorytet, 

h) Uczeń jest zobowiązany dbać o wypoŜyczane ksiąŜki, pomoce dydaktyczne oraz własne 
podręczniki i zeszyty, 

i) Uczeń jest zobowiązany przestrzegać przepisy bhp oraz podstawowe zasady ruchu 
drogowego, 

j) Uczeń ma obowiązek przestrzegać regulaminu : pracowni komputerowej, biblioteki, 
czytelni, sali gimnastycznej, 

k) Uczeń jest zobowiązany do noszenia na co dzień w szkole stroju schludnego i czystego, 
w dowolnym kolorze, bez obraźliwych napisów i wulgarnych obrazków. Strój, w którym 
uczeń chodzi po szkole, nie moŜe być przeźroczysty, a w zestawieniu z resztą odzieŜy 
(spodniami lub spódnicą ), ma zakrywać cały tułów. Strój powinien posiadać co najmniej 
krótki rękaw,  

l) Ucznia obowiązuje noszenie stroju galowego tj. dziewczęta: biała bluzka, czarna 
spódnica, spodnie, chłopcy: jasna koszula, ciemny garnitur (ewentualnie w miejsce 
marynarki – kamizelka) podczas następujących uroczystości szkolnych: rozpoczęcia 
i zakończenia roku szkolnego, Święta Szkoły, poŜegnania absolwentów, sprawdzianu na 
zakończenie Szkoły, 

m) Uczeń ma obowiązek przebywać na terenie Szkoły w obuwiu na jasnych spodach, na sali 
gimnastycznej w obuwiu sportowym, 
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n) Uczeń powinien sumiennie wywiązywać się z obowiązków dyŜurnego klasowego 
i szkolnego oraz innych funkcji, 

o) Uczeń powinien wystrzegać się szkodliwych nałogów, 
p) Uczeń ma obowiązek podporządkować się zarządzeniom, zaleceniom i ustaleniom 

organów statutowych Szkoły Podstawowej. 
3. Uczeń moŜe być zwolniony, przez wychowawcę lub nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

z obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych tylko na podstawie pisemnego lub 
telefonicznego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów). 

4. DłuŜsze nieobecności ucznia w obowiązkowych zajęciach dydaktyczno – wychowawczych 
usprawiedliwia wychowawca na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych 
opiekunów). 

5. Uczniowie mogą brać udział w wycieczkach organizowanych przez Szkołę Podstawową 
poza miejscowość będącą jej siedzibą oraz zawodach sportowych po uprzednim wyraŜeniu 
zgody przez rodziców (prawnych opiekunów) w formie oświadczenia pisemnego. 

§ 35 

1. Uczeń moŜe być nagradzany: 
1) pochwałą wychowawcy wobec całej klasy, 
2) pochwałą wychowawcy na spotkaniu z rodzicami (prawnymi opiekunami), 
3) pochwałą Dyrektora na apelu wobec wszystkich uczniów, 
4) pochwałą Dyrektora na ogólnoszkolnym zebraniu rodzicielskim, 
5) nagrodą rzeczową na zakończenie roku szkolnego, a ufundowaną przez Radę Rodziców. 

2. Uczeń moŜe być nagradzany za: 
1) bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, 
2) wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, 
3) 100% frekwencji na zajęciach szkolnych, 
4) wyróŜniającą się pracę społeczną, 
5) dzielność i odwagę. 

3. Za wykroczenie ucznia przeciwko postanowieniom Statutu stosuje się następujące kary: 
1) upomnienie wychowawcy klasy, 
2) upomnienie lub nagana Dyrektora, 
3) upomnienie lub nagana Dyrektora udzielana wobec uczniów Szkoły Podstawowej, 
4) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania Szkoły 

Podstawowej na zewnątrz, do korzystania z niektórych form pomocy materialnej, 
5) na wniosek Dyrektora, przeniesienie przez Kuratora Oświaty do innej Szkoły. 
6) skreślenie z listy uczniów 

4. Z wnioskiem o przeniesienie, o którym mowa w ust. 3 ppkt. 5) moŜna wystąpić gdy uczeń: 
1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi, 
2) dopuszcza się częstych kradzieŜy, 
3) z róŜnych przyczyn wchodzi w kolizję z prawem, 
4) demoralizuje innych uczniów, 
5) permanentnie narusza postanowienia Statutu Szkoły. 

5. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. 
6. Od nałoŜonej kary uczniowi w terminie 3 dni przysługuje odwołanie do Rady Pedagogicznej 

za pośrednictwem Dyrektora. 
7. W terminie do 14 dni Rada Pedagogiczna podejmuje stosowną decyzję. Decyzja Rady 

Pedagogicznej jest ostateczna. 
8. Nagród oraz kar udzielają uczniowi z własnej inicjatywy wychowawca i Dyrektor lub na 

wniosek wychowawcy, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego 
– Dyrektor. 
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9. Szkoła Podstawowa ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 
o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.  

10. Skreślenie z listy uczniów następuje w przypadku: 

1) kradzieŜy lub niszczenia mienia, 
2) palenia papierosów, picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym na terenie 

szkoły, 
3) pośredniczenia, sprzedaŜy i spoŜywania narkotyków,  
4) przemocy psychicznej i fizycznej wobec innych osób, 
5) demoralizacji innych uczniów, 

 
11. Tryb skreślenia ucznia z listy szkoły: 
 

1) Skreślenie ucznia z listy moŜe nastąpić na wniosek wychowawcy klasy lub innego 
nauczyciela jeśli podejmowane wcześniej zaradcze środki wychowawcze nie przyniosły 
pozytywnych rezultatów. O skreśleniu ucznia z listy decyduje Dyrektor po 
zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną oraz po zasięgnięciu opinii Samorządu 
Szkolnego. 

2) Wychowawca ma obowiązek zawiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) 
o zagroŜeniu skreśleniem ucznia z listy szkoły. 

3) Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawić swoją opinię na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej. 

4) Nauczyciel moŜe złoŜyć do Dyrektora wniosek z pisemnym uzasadnieniem o skreślenie 
ucznia z listy. 

5) Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej w formie głosowania. 
6) Dyrektor wydaje decyzję. 

 
12. Tryb odwołania od kary 
 

1) Uczeń (rodzice lub prawni opiekunowie) ma prawo odwołania od decyzji w sprawie 
skreślenia z listy uczniów do Małopolskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem 
Dyrektora, który wydał skarŜona decyzję. 

2) Odwołanie powinno  być wniesione na piśmie w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez 
ucznia decyzji.  

3) Dyrektor Szkoły po otrzymaniu odwołania ma moŜliwość powtórnego zbadania sprawy  i 
zastanowienie się w świetle Ŝądań i wyjaśnień zawartych w odwołaniu nad 
prawidłowością decyzji i jeŜeli uzna, Ŝe odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, 
moŜe wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarŜoną decyzję. Na wydanie 
nowej decyzji Dyrektor ma 7 dni. Od nowej decyzji uczniowi równieŜ przysługuje 
odwołanie; 

4)Dyrektor Szkoły po otrzymaniu odwołania, jeśli nie zachodzi przypadek (pkt 3) 
obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy (decyzje Dyrektora, kserokopia 
protokołu posiedzenia Rady Pedagogicznej w sprawie skreślenia ucznia ze Szkoły listę 
członków Rady Pedagogicznej Szkoły oraz listę obecności w czasie podejmowania 
uchwały, opinię Samorządu Uczniowskiego oraz aktualny Statut Szkoły) do Kuratora 
Oświaty w terminie 7 dni od dnia, w którym odwołanie otrzymał. Obowiązek przesłania 
odwołania ciąŜy na Dyrektorze równieŜ wówczas, gdy jego zdaniem odwołanie jest  z 
jakichkolwiek przyczyn niedopuszczalne lub gdy wniesiono je po terminie; 

5) wniesienie odwołania przez ucznia od nałoŜonej na niego kary powoduje zawieszenie jej 
wykonania do czasu wydania decyzji rozstrzygającej. 
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ROZDZIAŁ VIII 

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA  

§ 36 

 

1. Ocenianiu podlegają: 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) zachowanie ucznia. 

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

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów 
nauczania, uwzględniających tę podstawę. 

 
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współŜycia społecznego 
i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

 

§ 37 

 
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez ocenianie 

wewnątrzszkolne, na które składa się: 
 

1) ocenianie bieŜące; 
2) klasyfikacja śródroczna; 
3) klasyfikacja roczna; 
4) klasyfikacja końcowa. 

 
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 
o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w uczeniu się  i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
5) umoŜliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
 
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  
 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
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3) ocenianie bieŜące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacji obowiązkowych 
i dodatkowych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacji zachowania, 
według skali i w formach przyjętych w danej szkole; 

4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych; 
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyŜszych niŜ przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 

§ 38 

 
1. Nauczyciele na początku kaŜdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o:  
 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
c) warunkach i trybie uzyskania wyŜszej niŜ przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.. 
2. Wychowawca klasy na początku kaŜdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o: 
a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania  
b) warunkach i trybie uzyskania wyŜszej niŜ przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 
c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

 
3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
 
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją uzasadnić. 
 
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 
udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

 
6.  Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 
edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemoŜliwiające sprostanie tym wymaganiom. 
 

7.  Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemoŜliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje takŜe na podstawie opinii 
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 
specjalistycznej. 
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8.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia moŜe nastąpić na podstawie tego 
orzeczenia. 
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§ 39 

Szczegółowe warunki oceniania, klasyfikowania i promowania 
w klasach I – III  Szkoły Podstawowej 

 
1. BieŜącej oceny w klasach I – III dokonuje nauczyciel posługując się punktowym systemem 

oceniania, który jest następujący: 
 
  6p.  - znakomicie 
  5p. - bardzo dobrze 
  4p. - dobrze 
  3p. - dość dobrze 
  2p. - słabo 
  1p. - źle 
 

� 6 punktów otrzymuje uczeń, który osiągnął wiedzę, opanował umiejętności, 
wykonał określone zadanie z poszczególnych edukacji znakomicie na poziomie 
wykraczającym poza wymagania zawarte w programie oraz wyróŜnia się zdobytymi 
wiadomościami, zdolnościami na tle innych uczniów z klasy. 

 
� 5 punktów otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości, umiejętności, bądź 

wykonał określone zadanie z zakresu poszczególnych edukacji w pełnym zakresie na 
poziomie bardzo dobrym określonym programem nauczania. 

 
� 4 punkty otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości, umiejętności lub wykonał 

określone zadanie z poszczególnych edukacji na poziomie dobrym określonym 
programem nauczania 

 
� 3 punkty otrzymuje uczeń, który wykonał zadanie teoretyczne, praktyczne, 

opanował wiadomości i umiejętności z poszczególnych dziedzin edukacji o średnim 
stopniu trudności określone programem nauczania na poziomie dość dobrym. 

 
� 2 punkty otrzymuje uczeń, który słabo opanował wiadomości i umiejętności 

z poszczególnych dziedzin edukacyjnych. Z pomocą nauczyciela wykonuje zadania 
i prace o niewielkim stopniu trudności. 

 
� 1 punkt otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności 

określonych programem, źle wykonał konkretne zadanie bądź pracę 
z poszczególnych dziedzin edukacyjnych. 

 
2. Przyjmuje się stosowanie pomocniczo znaków „+” i „-‘’ przy punktowym systemie 

oceniania. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym ocenę punktową, która jest 
odzwierciedleniem zdobytych wiadomości i umiejętności ucznia w trakcie nauki i stanowi 
podstawę do konstruowania oceny opisowej. 
1) Dodatkowym sposobem oceniania jest przyznawanie uczniowi naklejek motywacyjnych, 

komentarz słowny lub pisemny np. „brawo, tekst zapisałeś bezbłędnie”, „nieźle 
poradziłeś sobie z tymi obliczeniami”, itp. skierowanymi do ucznia.  

3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych są ocenami opisowymi. 

 
3.1. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust. 3 

uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu 
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wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu 
edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane 
z przezwycięŜaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

 
4. Dokumentacja oceny opisowej składa się z: 
 

1) elementów obserwacji pedagogicznej oraz osiągnięć postępów ucznia ze wszystkich 
edukacji w obrębie edukacji wczesnoszkolnej, które wpisywane są w dzienniku lekcyjnym 
w postaci skali punktowej; 
2) arkuszy ocen 
3)oceny opisowej rocznej na świadectwie i w dzienniku. 

 
5. Ocenianie zachowania ucz. kl. I-III polega na rozpoznaniu przez nauczyciela stopnia 

respektowania przez ucznia przyjętych zasad współŜycia w klasie i szkole. 
 
6. Ocena śródroczna i roczna z zachowania jest oceną opisową. Ocena z zachowania 

wpisywana jest na bieŜąco do dziennika lekcyjnego. 
 
7. Oceny dokonuje nauczyciel w czterech kategoriach, stosując następującą skalę punktowa: 
     5p.   - zachowanie szczególnie przykładne 

     4p. - zachowanie przykładne 

     3p. - zachowanie poprawne  

     2p. - zachowanie budzące zastrzeŜenia. 

 
8. Przy ustalaniu oceny z zachowania uwzględnia się w szczególności elementy obserwacji 

pedagogicznej ujęte w dzienniku. 
 Elementami obserwacji pedagogicznej są: 
 

a. kultura osobista 
b. poszanowanie rówieśników 
c. wypełnianie obowiązków szkolnych. 
 
 Oceniając kultur ę osobistą ucznia nauczyciel dokonuje analizy jego zachowania w czasie: 
zajęć szkolnych, na przerwach, w kontaktach z rówieśnikami, osobami dorosłymi, 
stosowanie właściwego słownictwa, form grzecznościowych w stosunku do osób 
pracujących w szkole i rówieśników, kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. 
  
Oceniając poszanowanie rówieśników, zwraca uwagę na zachowanie godne naśladowania, 
które pomogą uczniom dokonać oceny własnego zachowania na tle innych a nauczycielowi 
pozwoli osiągnąć sukces wychowawczy.  

 
 Oceniając zachowanie ucznia, jako wypełnianie obowiązków szkolnych nauczyciel ocenia 
jego sumienność, rzetelność, obowiązkowość w tym zakresie oraz przynoszenie potrzebnych 
przyborów na zajęcia, wypełnianie powierzonego mu zadania, a takŜe ocenia utrzymanie 
porządku wokół siebie w czasie zajęć, w szatni, w czasie wspólnych przedsięwzięć 
klasowych i szkolnych. 
 
 5 punktów z zachowania otrzymuje uczeń, który odpowiedzialnie wywiązuje się 
z powierzonych zadań. Aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje duŜą samodzielność, 
jest pracowity i wytrwały w dąŜeniu do wyznaczonych celów. Zgodnie i twórczo 
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współpracuje z zespołem. Jest troskliwy, opiekuńczy, koleŜeński, prawdomówny, 
kulturalny. Przestrzega zawartych umów. Panuje nad emocjami i radzi sobie z róŜnymi 
problemami Ŝycia codziennego. Potrafi dokonać oceny własnego zachowania i ocenić 
działania innych. 
 
4 punkty z zachowania otrzymuje uczeń, który zachowuje się kulturalnie, uŜywają form 
grzecznościowych, jest koleŜeński i uczynny. Zna i stosuje zasady bezpiecznego zachowania 
się w czasie zajęć i zabaw. Przestrzega umów. Stara się wywiązać ze swoich obowiązków. 
Jest prawdomówny, ocenia własne zachowanie i zachowanie innych. Utrzymuje dobre 
kontakty z rówieśnikami, potrafi współpracować w zespole. 

 
3 punkty z zachowania otrzymuje uczeń, który zna formy grzecznościowe choć nie 
zawsze je stosuje. Stara się kulturalnie nawiązać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. 
Próbuje ocenić własne zachowanie. Widzi potrzebę poprawy niektórych zachowań. Nie 
zawsze dotrzymuje obietnic. Potrafi jednak przyznać się do błędu. Stara się przestrzegać 
umów i zasad bezpiecznego zachowania się w czasie zajęć. Radzi sobie z emocjami. Potrafi 
pracować w zespole. 

 
2 punkty z zachowania otrzymuje uczeń, który zna formy grzecznościowe i zasady 
kulturalnego zachowania, ma jednak kłopoty z ich przestrzeganiem. Rozumie na czym 
polega koleŜeństwo. Widzi i ocenia zachowania innych. Ma problemy z oceną własnego 
zachowania i opanowaniem emocji. Niektóre jego przekonania i zasady postępowania budzą 
czasami zastrzeŜenia. Nie zawsze wywiązuje się ze swoich zadań i obowiązków szkolnych.  

 
9. Uczeń klasy I-III Szkoły Podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyŜszej. 

 
10.   Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub 

na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów)Rada 
Pedagogiczna moŜe postanowić o promowaniu ucznia klasy I  i  II Szkoły Podstawowej do 
klasy programowo wyŜszej równieŜ w ciągu roku szkolnego. 

 
11. W wyjątkowych wypadkach Rada Pedagogiczna moŜe postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I-III Szkoły Podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po 
zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 
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§ 40 
 

Szczegółowe warunki oceniania, klasyfikowania i promowania 
w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej 

 
1. Oceny bieŜące i klasyfikujące (półroczne, końcoworoczne) ustala się w stopniach według 

następującej skali: 
- stopień celujący............................ 6 cel 
- stopień bardzo dobry.................... 5 bdb 
- stopień dobry................................ 4 db 
- stopień dostateczny...................... 3 dst 
- stopień dopuszczający.................. 2 dop 
- stopień niedostateczny ................. 1 ndst 
Dopuszcza się w ocenianiu bieŜącym stosowanie plusów (+) i minusów (-) przy stopniach. 
Jeśli uczeń nie pisze sprawdzianu pisemnego wpisuje się: 0 

2. W ocenianiu bieŜącym uwzględniane są: 
- umiejętności w zakresie przewidzianym przez podstawy programów nauczania, 
- stopień opanowania wiadomości przewidzianych programem nauczania, 
- odpowiedzi ustne, 
- prace pisemne (sprawdziany, prace domowe), 
- aktywność. 

3. Ustala się następujące kryteria stopni: 
a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

- posiadł umiejętności i wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania 
przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

oraz 
- biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów 

praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje takŜe zadania 
wykraczające poza podstawy programu nauczania tej klasy, 

lub 
- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, 

kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym (regionalnym) albo krajowym, 
lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
- opanował pełny zakres umiejętności i wiadomości określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie, 
oraz 
- sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami, rozwiązuje 

samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programach nauczania, 
potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 
sytuacjach. 

c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
- nie opanował w pełni umiejętności i wiedzy określonych w programie nauczania  

w danej klasie, ale dobrze stosuje zdobyte wiadomości w rozwiązywaniu typowych 
zadań. 

d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
- nie opanował w pełni umiejętności i wiedzy określonych programem nauczania  

w danej klasie i nie zawsze potrafi stosować je do rozwiązywania typowych zadań. 
e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

- ma braki w umiejętnościach u wiedzy, ale braki te nie przekreślają moŜliwości 
dalszego kształcenia, 

oraz 
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- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu 
trudności. 

f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
- nie opanował umiejętności i wiedzy określonych w programie nauczania przedmiotu  

w danej klasie, a poziom osiągnięć edukacyjnych uniemoŜliwia lub utrudnia 
kontynuowanie nauki w klasie programowo wyŜszej. 

4. W ciągu dnia moŜe być przeprowadzony jeden sprawdzian pisemny, a w ciągu tygodnia nie 
więcej niŜ trzy. 
O terminie tych sprawdzianów informuje nauczyciel ucznia na tydzień przed ich 
przeprowadzeniem (nie dotyczy sprawdzianów ortograficznych). O terminie sprawdzianów 
semestralnych, badań wyników nauczania informuje się ucznia trzy tygodnie przed ich 
przeprowadzeniem. 
Uczeń ma moŜliwość poprawy dłuŜszego sprawdzianu pisemnego w terminie do 2 tygodni 
po zapoznaniu się z oceną. 

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, zajęć 
artystycznych, zajęć technicznych bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 
w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub 
technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych moŜliwościach 
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej 
opinii. 

7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub 
technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

8. Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni 
specjalistycznej nauczyciel jest zobowiązany obniŜyć wymagania edukacyjne, w stosunku 
do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty 
rozwojowe uniemoŜliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym 
z programu nauczania. 

9. Nauczyciele na początku kaŜdego roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach 
edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz 
sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

10. Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) 
otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. 

11. Wychowawca klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów) o bieŜących osiągnięciach 
uczniów na zebraniach rodzicielskich i indywidualnych konsultacjach. 

12. Wychowawca klasy na początku kaŜdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców 
(prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania. 

13. Ustala się ocenę śródroczną, końcoworoczną i bieŜącą zachowania wg następującej skali: 
a) wzorowe, 
b) bardzo dobre 
c) dobre, 
d) poprawne, 
e) nieodpowiednie, 
f) naganne. 
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14. Ustala się skróty ocen, które mogą być stosowane tylko w ocenach bieŜących: 

- Wzorowe.................................wz. 
- Bardzo dobre .................... bdb. 
- Dobre ...................................... db. 
- Poprawne .............................. pop. 
- Nieodpowiednie.................... ndp. 
- Naganne ............................. ng. 
 

15. Ocenę „wzorową” otrzymuje uczeń, który: 
 

�  jest wzorem do naśladowania pod względem kultury osobistej – dba o kulturę 
języka, 

� reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach szkolnych  i międzyszkolnych, na 
szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, 

� ma wzorową frekwencję - wszystkie nieobecności usprawiedliwione i nie posiada 
nieuzasadnionych spóźnień na zajęcia lekcyjne, 

� samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
� inspiruje kolegów do nauki i pracy twórczej – pomaga chętnie słabszym, 
� jest wzorem w grupie rówieśniczej, propaguje zdrowy tryb Ŝycia, 
� jest tolerancyjny i wyrozumiały wobec rówieśników, 
� pomaga w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych – aktywnie włącza się 

w Ŝycie szkoły, 
� nosi strój galowy w czasie uroczystości szkolnych 
� w pełni respektuje regulaminy obowiązujące w szkole 
� pełni  funkcję  lidera  w  realizowanym  w gimnazjum  projekcie  edukacyjnym 

/dotyczy  uczniów  gimnazjum/  
 
 
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który nie naruszył Ŝadnego z wyŜej 
wymienionych kryteriów. 

 
 
16.  Ocenę „bardzo dobrą” otrzymuje uczeń, który: 
 

� zachowuje się bez zastrzeŜeń w stosunku do nauczycieli, rówieśników, 
pracowników administracji i obsługi  

� nie ma nieuzasadnionych spóźnień i wszystkie godziny usprawiedliwione, 
� przejawia duŜe zaangaŜowanie podczas zajęć, nie przeszkadza w prowadzeniu 

lekcji,  
� włącza się w Ŝycie klasy i szkoły, 
� reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, 
� wykazuje duŜą samodzielność i pomysłowość podczas zajęć, 
� szanuje godność własną i innych, 
� troszczy się o kulturę języka i dba o estetykę otoczenia. 
� wyróŜnia  się  aktywnością  w  realizacji  projektu  edukacyjnego w  gimnazjum, 

wykonując  kilka  zadań  
 

Uczeń otrzymuje oceną bardzo dobrą, mimo Ŝe naruszył nie więcej niŜ jedno 
kryterium  
z wyŜej wymienionych. 
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17. Ocenę „dobr ą” otrzymuje uczeń, który: 

 
� chętnie angaŜuje się w Ŝycie klasy i szkoły, jednak często nie jest to działanie 

z jego inicjatywy – wymaga poleceń i wskazówek, 
� respektuje obowiązujące w szkole regulaminy i według nich postępuje, 
� uzyskuje dobre wyniki w nauce w stosunku do swoich moŜliwości, 
� zachowuje się kulturalnie w stosunku do pracowników szkoły, kolegów 

i koleŜanek, 
� unika agresji, w pokojowy sposób rozwiązuje konflikty, 
� nikt nie zgłasza większych zastrzeŜeń, dotyczących kultury i zachowania ucznia, 
� szanuje ludzką pracę, troszczy się o mienie szkolne i indywidualne, 
� dba o estetykę otoczenia 
 

 
Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, mimo Ŝe naruszył nie więcej niŜ jedno kryterium 
z wyŜej wymienionych. 

 
 
18. Ocenę „poprawną” otrzymuje uczeń, który: 
 

� wypełnia podstawowe obowiązki szkolne, 
� nie bierze aktywnego udziału w Ŝyciu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko 

na wyraźne polecenie nauczyciela, 
� wykazuje najczęściej obojętny stosunek do problemów innych i tego, co się dzieje 

w jego środowisku, 
� jest niesamodzielny i podporządkowany innym, 
� na ogół dobrze wywiązuje się ze swoich zadań, wykazuje jednak pewne skłonności 

do lekcewaŜenia niektórych zasad ( kilkanaście godzin nieusprawiedliwionych, 
spóźnień oraz róŜnych uwag, wskazujących na doraźne lekcewaŜenie przez ucznia 
obowiązków szkolnych, poleceń nauczycieli ), 

� ujawnia chęć poprawy swojego postępowania, a stosowane środki zaradcze 
przynoszą oczekiwane rezultaty 

 
Uczeń otrzymuje ocenę poprawną, mimo Ŝe naruszył nie więcej niŜ dwa kryteria 
z wyŜej wymienionych. 

 
19. Ocenę „nieodpowiednią”  otrzymuje uczeń, który: 
 

� pobudza innych do negatywnych zachowań, 
� kłamie i oszukuje, nie dba o kulturę języka, 
� celowo i świadomie narusza normy szkolne, 
� nie jest krytyczny w stosunku do siebie i nie stara się poprawić, 
� zachowuje się niekulturalnie i traktuje innych przedmiotowo, 
� lekcewaŜy obowiązki szkolne, jest leniwy, niesamodzielny i niesystematyczny, 
� wykazuje postawę egoistyczną i aspołeczną, 
� uzyskuje zdecydowanie słabsze wyniki w stosunku do swoich moŜliwości 

intelektualnych, 
� często jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w niej udziału,  a takŜe utrudnia 

jej prowadzenie, 
� opuszcza zajęcia lekcyjne i często się na nie spóźnia 
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Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią, mimo Ŝe naruszył nie więcej niŜ dwa 
kryteria  
z wyŜej wymienionych. 

 
 
20. Ocenę „naganną” otrzymuje uczeń, który: 
 

� ma lekcewaŜący stosunek do zajęć i opuszcza zajęcia bez usprawiedliwień, 
� przejawia duŜe i raŜące braki w zakresie wychowania społecznego,  w postawie 

i stosunku do nauczycieli, kolegów i przedmiotów, a podejmowane środki zaradcze 
nie przynoszą pozytywnych rezultatów, 

� prowadzi niezdrowy i niehigieniczny styl Ŝycia, nie dba o środowisko naturalne, 
� prezentuje agresywny i arogancki stosunek do otoczenia, 
� naduŜywa uczniowskich praw, demonstracyjnie łamie ustalone zasady regulaminu 

szkolnego i wielokrotnie powtarza te same przewinienia, 
� nie podejmuje współpracy z nauczycielami i kolegami, a swoim zachowaniem daje 

zły przykład kolegom, 
� ma demoralizujący i prowokujący wpływ na rówieśników, 
� świadomie niszczy mienie szkolne oraz przywłaszcza cudzą własność, 
� nagminnie opuszcza i spóźnia się na zajęcia szkolne. 
 
 Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który naruszył co najmniej 3 kryteria z wyŜej 

wymienionych. 
 

 
21. Ocenę  zachowania  ustala  wychowawca  klasy  jawnie, w obecności  wszystkich  

uczniów,  po uzyskaniu  informacji o uczniu od  nauczycieli, od  uczniów  danej  klasy,  
a takŜe  ocenianego  ucznia.  

 
22. Uczeń lub jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora  szkoły z prośbą   o ponowne ustalenie 

oceny zachowania, ale tylko wtedy, jeŜeli wychowawca: 
a) nie zastosował kryteriów dla danej oceny, 
b) nie zasięgnął informacji od nauczycieli uczących w danej klasie  i uczniów tej klasy. 

 
23. Tryb wnoszenia odwołania: 
 

a) złoŜenie podania u dyrektora  na 3 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady 
Pedagogicznej /śródrocznym i rocznym/, 

b) powołanie przez dyrektora zespołu opiniującego w składzie: 
 

� dyrektor jako przewodniczący, 
� wychowawca klasy, 
� dwóch nauczycieli uczących w klasie, 
� przewodniczący samorządu klasowego 

 
c) wychowawca po wysłuchaniu członków zespołu opiniującego podejmuje decyzję 

o utrzymaniu lub zmianie oceny, 
d) od ponownie ustalonej przez wychowawcę oceny nie przysługuje prawo odwołania, 

 
� ocena jest ostateczna. 
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24. Ocena zachowania nie moŜe mieć wpływu na : 
- ocenę z zajęć edukacyjnych, 
- promocję do klasy programowo wyŜszej lub ukończenia szkoły. 

25. Rada Pedagogiczna moŜe podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyŜszej 
lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu 
ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 
§ 41 

 
1. Klasyfikacja śródroczna począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej polega na 

okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z  zajęć  edukacyjnych, 
określonych w szkolnym  planie  nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu -według  
skali  określonej   w  statucie  szkoły - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  z  zajęć  
edukacyjnych i  śródrocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania. 

 
2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym  w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym  polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem 
indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego  dla niego na podstawie odrębnych 
przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
 

 
3.  Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego,  

w terminach określonych w statucie szkoły. 
 

4. Klasyfikacja śródroczna odbywać się będzie na zebraniu Rady Pedagogicznej,  w ostatnim  
tygodniu  przed  feriami zimowymi. 

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

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych 
w szkolnym planie nauczania i zachowania  ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i  rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania. 

6. Klasyfikacja  roczna  ucznia  z upośledzeniem  umysłowym w  stopniu  umiarkowanym  lub  
znacznym,  począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej ,  polega  na podsumowaniu  
jego  osiągnięć  edukacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych ,  określonych    w  szkolnym planie  
nauczania, z  uwzględnieniem  indywidualnego  programu  edukacyjnego  opracowanego  
dla  niego  na  podstawie  odrębnych  przepisów,  i  zachowania  ucznia  w  danym  roku  
szkolnym  oraz  ustaleniu  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  zajęć  edukacyjnych  i  rocznej  
oceny  klasyfikacyjnej z  zachowania. 
 

7. Śródroczne i  roczne  oceny klasyfikacyjne  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną 
i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 
nauczycieli, uczniów danej  klasy oraz ocenianego ucznia. 
 

8. Śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne z  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  ustalają  
nauczyciele  prowadzący  poszczególne  dodatkowe  zajęcia  edukacyjne.  Roczna ocena  
klasyfikacyjna z  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  nie  ma  wpływu  na  promocje  do  
klasy  programowo  wyŜszej  ani  na  ukończenie  szkoły. 
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9. Klasyfikacja roczna odbywać się będzie na zebraniu Rady Pedagogicznej  w  ostatnim  
tygodniu  przed  feriami  letnimi. 
 

10. Tydzień  przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 
- nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są odnotować  w dzienniku, 
przewidywaną ocenę klasyfikacyjną  - ołówkiem. 
 

11. Przed rocznym  klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani 
poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego 
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 
klasyfikacyjnej zachowania,  na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym  zebraniem Rady 
Pedagogicznej. 
 

12. W  przypadku ocen niedostatecznych wychowawca informuje ucznia i jego rodziców 
(prawnych opiekunów) w formie pisemnej na miesiąc przed śródrocznym i rocznym, 
klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. 

 
 

§ 42 
 

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

jeŜeli  brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny 
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 
połowę czasu przeznaczonego na  te  zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

 
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności moŜe zdawać egzamin  

klasyfikacyjny . 
 
3.  Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek  jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna moŜe wyrazić zgodę 
na egzamin klasyfikacyjny. 

 
4.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje równieŜ uczeń: 
 

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny  tok nauki; 
b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

 
5.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b, nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, 
muzyka, zajęcia artystyczne  i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
 

6.  Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się 
oceny  zachowania. 

 
7.  Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć 

technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania 
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
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9.   Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niŜ w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 
 10.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt a, przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, 
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

 
11.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b, przeprowadza komisja 

powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio 
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.  

 
W skład komisji wchodzą: 
 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 
jako  przewodniczący komisji; 
2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania dla  odpowiedniej klasy. 

 
12.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt b, oraz jego 

rodzicami  (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń moŜe 
zdawać egzaminy w  ciągu   jednego dnia. 

 
13.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów- 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 
 

14.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 
w szczególności: 

 
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10,  
a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa 
w ust. 4 pkt b - skład komisji; 
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 
14 a.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  

w  wyznaczonym terminie, moŜe przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez dyrektora   szkoły. 

 
15.   W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub  dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w  dokumentacji przebiegu  nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 
się „nieklasyfikowany”  albo  „nieklasyfikowana” . 

 
§ 43 

 
1.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna  

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeŜeniem  § 44 . 
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2.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych moŜe być zmieniona  
w wyniku egzaminu  poprawkowego, z zastrzeŜeniem  § 44  i  § 45 ust. 1. 

 
2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeŜeniem § 44. 
 

§ 44 
 
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeŜenia do dyrektora 

szkoły, jeŜeli uznają, Ŝe roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. ZastrzeŜenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni 
od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
 

2. W przypadku stwierdzenia, Ŝe roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  z przepisami prawa 
dotyczącymi   trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

 
1) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 
roczną  ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niŜ w terminie 5 
dni od dnia  zgłoszenia zastrzeŜeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia 
się z uczniem i jego  rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 
4.   W skład komisji wchodzą: 
 

1) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze – jako przewodniczący komisji, 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie 
same zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a) Dyrektor  szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze – jako przewodniczący komisji, 
b) wychowawca klasy 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel  prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 
klasie, 
d) pedagog, jeŜeli jest zatrudniony w szkole, 
e) psycholog, jeŜeli jest zatrudniony w szkole, 
f) przedstawiciel  Samorządu   Uczniowskiego, 
g) przedstawiciel  Rady   Rodziców. 
 

5.    Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1  pkt.  b,  moŜe być zwolniony z udziału w pracy 
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 
przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 



 - 37 - 

edukacyjne, z tym Ŝe powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 
w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania nie moŜe być niŜsza od ustalonej wcześniej oceny. Ocena 
ustalona  przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej  oceny 
klasyfikacyjnej z  zajęć edukacyjnych, która moŜe być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego, z zastrzeŜeniem § 45 ust. 1. 

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

1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) skład komisji, 
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 
c) zadania (pytania) sprawdzające, 
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 
 
 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a) skład komisji, 
b) termin posiedzenia komisji, 
c) wynik głosowania, 
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 

  8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 
informację o  ustnych odpowiedziach ucznia. 
 

  9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 
mowa w ust. 2 pkt1, w wyznaczonym terminie, moŜe przystąpić do niego w dodatkowym 
terminie wyznaczonym przez  Dyrektora szkoły. 

 
 10.  Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z  zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym Ŝe termin do 
zgłoszenia  zastrzeŜeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 
W tym przypadku ocena  ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 
 

§ 45 
 
1.   Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyŜszej, jeŜeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne  oceny klasyfikacyjne wyŜsze od 
oceny niedostatecznej, z zastrzeŜeniem § 40 ust. 25 oraz  § 46 ust. 9. 

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

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo 
wyŜszej z wyróŜnieniem. 

 
2 a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 
średniej  ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się takŜe roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 
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3.   Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się 

do klasy programowo wyŜszej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, 
w porozumieniu z rodzicami  (prawnymi opiekunami). 

 
4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzki i ponadwojewódzkim w szkole 

podstawowej i gimnazjum otrzymują z danych zajęć edukacyjnych  celującą   roczną ocenę 
klasyfikacyjną.  Uczeń,  który  tytuł  laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 
wojewódzkim i  ponadwojewódzkim  uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny 
klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych, otrzymuje z  tych  zajęć edukacyjnych celującą  
końcową  ocenę klasyfikacyjną. 

 
5. Uczeń, który  nie spełnił  warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji  do klasy 

programowo wyŜszej  i powtarza klasę, z zastrzeŜeniem § 46 ust. 9. 
 

 
§ 46 

 
 

1.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej  
uzyskał ocenę niedostateczną  z  jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
moŜe zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

 
2.  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu  
z  plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, 
technologii  informacyjnej, zajęć komputerowych 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. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.  

 
W skład komisji  wchodzą: 
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 
jako  przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 
komisji. 
 

5.  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, moŜe 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 Ŝe powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej  szkoły. 

 
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 
 

1) skład komisji; 
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2) termin egzaminu poprawkowego; 
3) pytania egzaminacyjne; 
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 

7.   Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  
w  wyznaczonym terminie, moŜe przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niŜ do końca września. 

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

programowo wyŜszej i powtarza klasę. 
 
9.    Uwzględniając moŜliwości edukacyjne  ucznia  szkoły podstawowej  i  gimnazjum   Rada 

Pedagogiczna  moŜe  jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować  do  klasy 
programowo  wyŜszej   ucznia, który nie zdał egzaminu  poprawkowego z  jednych  
obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, pod  warunkiem,  Ŝe  te  obowiązkowe  zajęcia 
edukacyjne są,  zgodnie  ze  szkolnym  planem  nauczania, realizowane w klasie 
programowo wyŜszej . 

 
§ 47 

 
 
1.  Uczeń kończy szkołę podstawową:   

 
1) jeŜeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne  oceny 

klasyfikacyjne  
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyŜszej   
i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, których realizacja 
zakończyła się w klasach programowo niŜszych  w  szkole  danego  typu 
z uwzględnieniem § 45 ust. 4., uzyskał oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć edukacyjnych 
wyŜsze od oceny niedostatecznej z zastrzeŜeniem  
§ 40 ust. 25.  

 
 

2) w przypadku szkoły podstawowej  – jeŜeli ponadto przystąpił odpowiednio do 
sprawdzianu . 
 

2.  Uczeń kończy szkołę podstawową  z wyróŜnieniem,  jeŜeli w wyniku klasyfikacji 
końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  
średnią ocen co najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobrą  ocenę zachowania. 

 
2 a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 

średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się takŜe roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 
 

3. O  ukończeniu  szkoły  przez  ucznia   z upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  
umiarkowanym  lub  znacznym  postanawia na  zakończenie  klasy  programowa  
najwyŜszej  Rada  Pedagogiczna,  uwzględniając  specyfikę  kształcenia tego  ucznia,  
w porozumieniu z  rodzicami  (prawnymi  opiekunami). 
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ROZDZIAŁ IX 

WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI  

 
§ 48 

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia są zobowiązani do:  

• dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,  

• zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia lekcyjne,  

• zapewnienia dziecku warunków umoŜliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,  

• zapewnienia dziecku, realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki 
określonych w zezwoleniu wydanym przez Dyrektora.  

2. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania 
i kształcenia dzieci. Rodzice !prawni opiekunowie! w ramach tego współdziałania mają 
prawo do:  

• znajomości programu wychowawczego szkoły,  

• znajomości szkolnego zestawu programów nauczania oraz zestawu podręczników do 
odpowiedniej klasy,  

• znajomości szkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania,  

• uzyskania w kaŜdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania 
oraz postępów w nauce,  

• uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania swoich dzieci,  

• wyraŜania i przekazywania organowi prowadzącemu oraz organowi sprawującemu nadzór 
pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,  

• wyraŜania zgody w sprawie skierowania dziecka, do poradni psychologiczno — 
pedagogicznej celem uzyskania diagnozy oraz określenia odpowiednich form terapii 
odnośnie kształcenia i opieki.  

• wyraŜania. w formie oświadczenia ustnego, Ŝyczenia w sprawie uczęszczania dziecka na 
zajęcia religii i etyki, 

• wnioskowanie do Dyrektora o indywidualny program nauki dla swojego dziecka,  
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• usprawiedliwienie nieobecności swojego dziecka w zajęciach dydaktyczno-
wychowawczych w formie ustalonej przez Szkołę,  

• znajomość celów, literatury, pomocy dydaktycznych oraz treści realizowanego programu 
„Wychowanie do Ŝycia w rodzinie”,  

• wyraŜanie zgody w formie pisemnej na udział swojego dziecka w zajęciach „Wychowanie 
do Ŝycia w rodzinie”,  

• wyraŜania zgody w formie pisemnej na udział swojego dziecka w wycieczkach oraz 
zawodach sportowych w danym roku szkolnym.  

3. Spotkania wywiadowcze z rodzicami są organizowane nie rzadziej niŜ raz na kwartał.  

4. W razie potrzeby rodzice mogą spotykać się z nauczycielami i wychowawcami indywidualnie 
w czasie przerw lub po lekcjach.  

5. O przewidywanej dla ucznia śródrocznej lub rocznej klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej 
rodzice ucznia są powiadamiani przez wychowawcę w formie pisemnej, na miesiąc przed 
zakończeniem śródrocznych lub rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczyeh.  

6. W sprawie, o której mowa w ust. 5, Dyrektor zobowiązany jest w stosownym terminie 
zorganizować dla rodziców (prawnych opiekunów) zebranie wywiadowcze z wychowawcami 
wszystkich klas.  

7. Wszystkie skargi rodziców (prawnych opiekunów) dotyczące edukacji dzieci w Szkole 
rozwiązują, w ramach ich kompetencji stanowiących, Dyrektor lub Rada Pedagogiczna 
w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.  

8. Od decyzji Dyrektora lub Rady Pedagogicznej, w sprawie o której mowa w ust. 7, rodzice 
(prawni opiekunowie) mogą się odwołać do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
którego rozstrzygnięcie jest ostateczne.  
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ROZDZIAŁ X 

UZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH  

NA DZIAŁALNO ŚĆ SZKOŁY 

§  4 9  
1. Działalność szkoły finansowana jest przez organ prowadzący głównie z subwencji 

oświatowej i z innych, pozyskanych przez stowarzyszenia środków. 
2. Środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie działalności szkoły w roku 

szkolnym dysponuje zarząd. 
3. Organ prowadzący moŜe przekazać dyrektorowi uprawnienia do dysponowania środkami 

finansowymi przeznaczonymi na działalność szkoły w zakresie określonym uchwałą 
zarządu 

 
ROZDZIAŁ XI 

 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 

§ 50 

1. Szkoła uŜywa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła moŜe posiadać własny sztandar. 

3.  Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodną z odrębnymi przepisami. 

4. Zmian w Statucie dokonuje Rada Szkoły, a w sytuacji gdy nie została ona powołana Rada 
Pedagogiczna. 

 

Statut wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września 2013 r. 
 
 

 
 


