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DZIAŁ VIII             Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Leśnej Podlaskiej. 

 

Rozdział 1  Nazwa 

§ 85 
 

1. Nazwa szkoły brzmi: Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa im. Stanisława 

Staszica w Leśnej Podlaskiej. 

 

2. Organem prowadzącym jest Gmina Leśna Podlaska 

 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Lublinie. 

 

4. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat.  

 

5. Siedzibą Szkoły Podstawowej jest Leśna Podlaska ul. Bialska 25. 

 

Rozdział 2             Cele i Zadania Szkoły. 
 

§ 86 

 

1. Działalność edukacyjną szkoły określa program wychowawczy i profilaktyki szkoły 

oraz szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy 

obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego. 

2. Program wychowawczy i profilaktyki szkoły opisuje w sposób całościowy wszystkie treści 

i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. 

Program wychowawczy i profilaktyki szkoły uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą 

pedagogiczną. 

3. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczy i profilaktyczny szkoły 

powinny tworzyć spójną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej 

szkoły jak i każdego nauczyciela. 

4. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom zdobywanie wiedzy na poziomie 

umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia. 

5. Umożliwia kształtowanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności 

przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych. 

6. Umożliwia kształtowanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego. 

7. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi niezbędne do rozwoju warunki, przygotowuje 

do wypełniania obowiązków obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, tolerancji 

i wolności. 

8. Kształci, wychowuje i rozwija u dzieci poczucie odpowiedzialności, miłości ojczyzny, 

szacunku dla kultury narodowej, otwarcia na wartości kultury europejskiej i światowej. 

9. Umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej. 

10. Umożliwia udział uczniom w konkursach przedmiotowych i tematycznych oraz zawodach 

sportowych. 
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11. Organizuje wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatru, kina i inne imprezy artystyczne. 

12. Egzekwuje od uczniów przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych. 

13. Współpracuje z rodzicami organizując spotkania indywidualne i zbiorowe. 

14. Kształtuje wśród uczniów właściwe postawy ekologiczne i prorodzinne. 

15. Otacza opieką uczniów pochodzących z rodzin biednych i zaniedbanych środowiskowo. 

16. Szkoła zapewnia w miarę posiadanych środków pomoc materialną uczniom najbardziej 

potrzebującym, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

17. Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz ośrodkami poradnictwa 

specjalistycznego. 

 

Rozdział 2a                   Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza; udzielanie  

                                       i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 86a 

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły lub oddziału przedszkolnego 

zorganizowanego w szkole podstawowej, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej.  

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu 

i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających 

w szczególności:  

1) z niepełnosprawności, 

2) z niedostosowania społecznego, 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym 

4) ze szczególnych uzdolnień, 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

6) z zaburzeń komunikacji językowej, 

7) z choroby przewlekłej, 

8) z sytuacji kryzysowych i traumatycznych, 

9) z niepowodzeń edukacyjnych, 

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

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, 

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

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

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

polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia 

efektywności pomocy pedagogicznej dla uczniów. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne 

i nieodpłatne. 
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§ 86b 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Zespołu. 

2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz 

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

w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej 

„specjalistami”.  

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

1) rodzicami uczniów, 

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

3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

4) innymi szkołami i placówkami, 

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

dzieci i młodzieży. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia, 

2) rodziców ucznia; 

3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; 

4) dyrektora szkoły 

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 

6) poradni; 

7) asystenta edukacji romskiej; 

8) pomocy nauczyciela; 

9) pracownika socjalnego; 

10) asystenta rodziny; 

11) kuratora sądowego. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym 

4) porad i konsultacji, 

5) klas terapeutycznych; 

6) warsztatów. 

6. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem oraz w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

3) porad i konsultacji. 
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7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom 

w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

 

§ 86c 

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 

prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi 

do 8. 

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

w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć 

wynosi do 8 

3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników zajęć wynosi do 5. 

4. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują 

zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi 

do 4. 

5. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla 

uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 10.  

6. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone 

zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych 

potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej. 

7. Klas terapeutycznych nie organizuje się w szkołach specjalnych. 

8. Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych. 

9. Nauczanie w klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w danej szkole 

programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. 

10. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej nie może przekraczać 15. 

11. Klasy terapeutyczne organizuje się z początkiem roku szkolnego. 

12. Do klas terapeutycznych, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w ramach posiadanych 

środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły, z uwzględnieniem przepisów art. 17 ust. 

2–3a ustawy. 

13. Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni, z której wynika 

potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

 

§ 86d 

1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 

45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. 

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie 

krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu 

tych zajęć. 
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3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia 

specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla 

rodzaju prowadzonych zajęć. 

4. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-

wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień 

w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń 

stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5. skreślony 

6. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści w szkole prowadzą w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci i uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 

zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym: 

a) obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia 

nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), 

b) w klasach I—III szkoły podstawowej — obserwacje, diagnozy i pomiary 

pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się, 

2) rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie 

uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań 

i uzdolnień uczniów. 

7. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej 

pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy. 

§ 86 e skreślony 

§ 86 f skreślony 

§ 86 g skreślony 

§ 86 h skreślony 

§ 86 i skreślony 

§ 86 j skreślony 

§ 86 k skreślony 

§ 86 l 

1. Wychowawca klasy lub Dyrektor Zespołu, informuje innych nauczycieli, wychowawców lub 

specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich 

bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę. 

2. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub dyrektora, że konieczne jest objęcie 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w § 86b ust 5 pkt 

1-4, ust. 6 pkt 1 i 2, odpowiednio wychowawca klasy lub dyrektor szkoły planują 

i koordynują udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalają 

formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym 
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poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania 

uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla 

poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, o których mowa w § 86 ust. 5 pkt 2–4, ust. 2 pkt 1 i 2 dyrektor szkoły ustala, 

biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone 

na realizację tych form. 

4. Wychowawca klasy lub Dyrektor Zespołu planując udzielanie uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem 

oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, wychowawcami i specjalistami, 

prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami, o których mowa w §86b 

ust.4. 

5. W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, 

innej szkole lub placówce, odpowiednio wychowawca klasy lub Dyrektor Zespołu planując 

udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące 

dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

6. Dyrektor Zespołu może wyznaczyć inną niż wymieniona w ust 2 osobę, której zadaniem 

będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniom w szkole. 

7. Przepisy ust. 2–6 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie 

o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni z tym, że przy planowaniu 

udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia 

zawarte w orzeczeniach lub opiniach. 

 

§ 86ł 

1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 

w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a w przypadku form, o których mowa 

w § 86b ust. 5 pkt 1–4 i ust. 6 pkt 1 i 2,także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, 

w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu, o którym mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy. Podczas planowania 

i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się 

wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w ust. 2. 

2. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dyrektor ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku 

szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

3. Formy i okres udzielania uczniowi, o którym mowa w ust. 1, pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, 

są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym 

dla ucznia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy. 
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4. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 

ust. 2 pkt 5 ustawy. 

5. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 

opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 

i 3 ustawy, wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji zgodnie 

z przepisami prowadzonej i przekazanej przez szkołę, do której uczeń uczęszczał. 

6. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

7. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor 

szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

 

§ 86 m 

1. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów 

udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce 

zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 

2. Skreślony. 

§ 87 

Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych mają 

obowiązek kierowania się dobrem ucznia, troską o jego zdrowie, postawę moralną i obywatelską 

z poszanowaniem godności osobistej. Powinni dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia, jako 

nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. 
 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły, których wymiar 

określają ramowe plany nauczania, są: 

1) obowiązkowe zajęcia lekcyjne, 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, 

3) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających 

trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży 

z zaburzeniami rozwojowymi, 

4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne. 

2. Swoje zadania dydaktyczno – wychowawcze szkoła realizuje w szczególności poprzez:  

1) wybór programów nauczania dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów; 

2) prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z obowiązującym szkolnym zestawem 

programów nauczania, 

3) stosowanie w czasie zajęć różnorodnych metod, form, środków dydaktycznych, 

4) prowadzenie kół zainteresowań sprzyjających rozwojowi uczniów, 
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5) przygotowywanie uczniów do udziału w zawodach sportowych, konkursach 

przedmiotowych i innych konkursach organizowanych dla uczniów, 

6) prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności z opanowaniem treści 

zawartych w podstawie programowej, 

7) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów mających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, 

8) organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów z orzeczeniami poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, 

9) organizowanie oddziałów integracyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 

zakwalifikowanych do takiej formy nauczania, 

10) organizowanie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu głębokim, 

11) organizowanie zajęć korekcyjnych dla uczniów, zakwalifikowanych przez służbę 

zdrowia. 

3. Szkoła jest zobowiązana do zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków 

nauki w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas obowiązkowych 

i nieobowiązkowych zajęć organizowanych przez szkołę oraz udzielanie uczniom pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. Zadania w tym zakresie realizowane są w szczególności 

poprzez: 

1) właściwy rozkład zajęć dydaktyczno – wychowawczych uwzględniający równomierne 

rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, różnorodność zajęć w każdym dniu, 

nie łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, 

2) przygotowanie pomieszczeń szkolnych zgodnie z obowiązującymi normami – odpowiednia 

powierzchnia użytkowa, właściwe oświetlenie, wentylacja, ogrzewanie oraz sprzęt szkolny 

dostosowany do potrzeb uczniów, 

3) zapewnienie opieki wychowawczej i warunków bezpiecznego pobytu w szkole, ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

4) opracowanie przez nauczyciela prowadzącego zajęcia regulaminu korzystania z miejsc 

o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownia informatyczna, siłownia 

i zapoznanie z nim uczniów na początku roku szkolnego,  

5) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia 

i umożliwianie ich zaspokajania, 

6) diagnozowanie środowiska ucznia, rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce 

i niepowodzeń szkolnych, 

7) podejmowanie działań profilaktyczno–wychowawczych wynikających z Programu 

Wychowawczego szkoły oraz Programu Profilaktyki, 

8) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia oraz sprzyjanie zachowaniom 

ekologicznym. 

4. W celu właściwej realizacji zadań szkoła współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym, 

organem sprawującym nadzór pedagogiczny, policją, sądem rodzinnym oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz oświaty. 
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5. Opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych sprawuje wychowawca lub nauczyciel 

danego przedmiotu, a na zajęciach pozalekcyjnych wyznaczeni opiekunowie. 

1) Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej odprowadzają dzieci do szatni po zakończonych 

zajęciach dydaktyczno– wychowawczych. 

6. W czasie przerw międzylekcyjnych nadzór nad uczniami pełnią nauczyciele dyżurni. 

Do obowiązków nauczyciela dyżurnego należy: 

1) rozpocząć pracę na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, 

2) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów, nadzorować pracę dyżurnych klasowych, 

3) rozstrzygać spory uczniowskie, wymagać kultury współżycia, 

4) wymagać poszanowania sprzętu oraz zachowania porządku na terenie szkoły. 

7. Podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek opiekę nad uczniami sprawują 

wyznaczeni nauczyciele i chętni rodzice. 

1) Na udział w wycieczce, z wyjątkiem wycieczki lokalnej, konieczna jest zgoda rodziców 

ucznia. 

2) Każdy opiekun (kierownik) wycieczki ma obowiązek wypełnienia „Karty wycieczki”. 

3) Na wycieczkach lokalnych jeden opiekun na 30 uczniów, na wycieczkach poza 

miejscowością, w której znajduje się szkoła jeden opiekun przypada na 10 uczniów. 

8. W szkole obowiązują szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci 

uczęszczających do oddziału przedszkolnego przez rodziców (prawnych opiekunów), 

lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo: 

1) rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka w godzinach ustalonych 

przez placówkę zgodnie z ramowym rozkładem dnia, 

2) rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dziecka 

osobiście, a przypadkach losowych przez osoby przez nich upoważnione na piśmie, 

3) dzieci należy przyprowadzać do godziny 8
00

 i odbierać zgodnie z ustalonym ramowym 

rozkładem dnia, w szczególnych wypadkach fakt późniejszego przybycia dziecka można 

ustalić z wychowawcą oddziału w dniu poprzedzającym lub telefonicznie, 

4) z chwilą odebrania dziecka ze szkoły, pełną odpowiedzialność za jego zdrowie 

i bezpieczeństwo ponoszą osoby odbierające. 

5) rodzice oraz osoby upoważnione będące w stanie nietrzeźwym nie mogą odebrać 

dziecka; do chwili odebrania dziecka przez osobę zapewniającą mu bezpieczny powrót 

do domu, opiekę nad nim sprawuje wychowawca oddziału przedszkolnego, nauczyciel 

świetlicy lub powiadamia komisariat policji. 

9. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli uczącemu w tym oddziale – wychowawcy klasowemu. 

10. Nauczyciele klas I – III prowadzą oddział przez 3 kolejne lata. 

11. W uzasadnionych przypadkach rodzice mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem do Dyrektora 

Zespołu o dobór lub zmianę nauczyciela – wychowawcy. Wniosek taki będzie rozpatrzony 

w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o podjętej decyzji, 

od której nie przysługuje prawo odwołania. 
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12. Szkoła wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole: 

1) Szkoła organizuje oddział przedszkolny, do którego przyjmowane są: 

a) skreślony 

b) dzieci 6-letnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym; 

2) Szkoła zapewnia indywidualną opiekę wychowawczą i pedagogiczną poprzez: 

a) organizowanie spotkań z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami (prawnymi 

opiekunami), 

b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami (prawnymi opiekunami) 

na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu 

jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych, 

c) organizację imprez i wycieczek integracyjnych, 

d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowaną przez pedagoga 

szkolnego, 

e) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę 

lub przedstawiciela dyrekcji, 

f) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną, 

g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

h) organizowanie, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, nauczania 

indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji. 

13. Szkoła zapewnia opiekę wychowawczą i pedagogiczną uczniom niepełnosprawnym 

ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności: 

a) Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie orzeczenia dostosować wymagania 

edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen. 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania, do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono niepełnosprawność 

uniemożliwiającą sprostanie tym wymaganiom.  

b) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz 

zachowania ucznia, u którego stwierdzono niepełnosprawność należy uwzględnić 

wpływ niepełnosprawności na postępy w nauce oraz zachowanie. 

c) Podczas pobytu ucznia niepełnosprawnego w szkole oraz podczas zajęć poza terenem 

szkoły i w trakcie wycieczek wyznaczeni nauczyciele są zobowiązani do sprawowania 

nad nim indywidualnej opieki dostosowanej do rodzaju i stopnia niepełnosprawności  
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§ 88 

1. Szkoła współpracuje ściśle z pielęgniarką szkolną i lekarzem z Niepublicznym Zakładem 

Opieki Zdrowotnej w Leśnej Podlaskiej. 

2. Szkoła zapewnia: 

1) Współpracę pielęgniarki szkolnej z nauczycielami, a szczególnie z nauczycielami 

wychowania fizycznego w sprawie kwalifikowania uczniów do grup na zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne. 

2) Udział pielęgniarki na zebraniach rodziców. 

3) Prawo rodziców do informacji o stanie zdrowia ucznia w czasie zajęć lekcyjnych. 

4) Prawo rodziców do współuczestniczenia w wychowaniu zdrowotnym swoich dzieci. 

 

Rozdział 3    Szczegółowe Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego. 
 

§ 89 
 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

a) bieżące; 

b) klasyfikacyjne (śródroczne, roczne, końcowe). 

 1a. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej 

w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających 

tę podstawę.  

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie, 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

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

3a) udzielanie uczniowi pomocy w nauce w postaci informacji o tym, co uczeń zrobił 

dobrze oraz co i jak powinien poprawić 

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

§ 90 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
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2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania, 

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż 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 i zachowaniu ucznia oraz 

o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 

3. Uczeń podlega klasyfikacji: 

a) śródrocznej i rocznej, 

b) końcowej. 

4. Klasyfikację ustala się w styczniu i czerwcu. 

 

§ 91 

1. Nauczyciele na początku każdego 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 wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

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

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,  

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

zachowania  

c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

3. Uczniowie są informowani przez wychowawcę na godzinie wychowawczej oraz przez 

nauczyciela przedmiotu na pierwszej lekcji organizacyjnej  

4. Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani przez wychowawcę na pierwszym zebraniu 

w danym roku szkolnym 

5. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informację bezpośrednio u nauczyciela 

przedmiotu 

6. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów są dostępne w salach lekcyjnych. 
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§ 92 

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

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) nauczyciel ustalając ocenę, 

powinien ją uzasadnić. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane 

do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

 

§ 93 

1 Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych 

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

1a) Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

     rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- 

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach 

i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, 

szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach 

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

orzeczenia  

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

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

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

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

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa 

w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.  

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii. 

2. skreślony 

3. skreślony 

4. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki i plastyki należy 

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

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

– także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 
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§ 94 

 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ze względu na stan zdrowia lub specyficzne trudności w uczeniu się. 

1a. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

opinii.  

1b. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniona” albo 

„zwolniony”. 

3. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z zajęć wychowania do życia w rodzinie, jeżeli rodzice 

lub prawni opiekunowie zgłoszą w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.  

4. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie i nie mają wpływu 

na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. Na realizację 

zajęć przeznacza się 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt 

i chłopców.  

5. W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć wychowania do życia w 

rodzinie nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej 

jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów, na którym przedstawia pełną informację 

o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach oraz środkach 

dydaktycznych.  

6. skreślony  

7. skreślony  

8. skreślony  

9. skreślony 

10. skreślony 

11. skreślony 

§ 95 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy 

po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.  

4. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu 

na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 
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5. Ustala się następujące formy sprawdzania stopnia opanowania wiadomości i umiejętności: 

1) prace obowiązkowe: 

- sprawdzian wiadomości i umiejętności (testy, prace klasowe), 

- odpowiedź pisemna (10 – 15 minut), 

- odpowiedź ustna, 

- praktyczne wykonanie zadania, 

- praca domowa pisemna, ustna, praktyczna, 

- prowadzenie zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń, 

- praca na lekcji, 

2) prace dodatkowe: 

- prace domowe dla chętnych (pisemne, ustne, praktyczne), 

- prace metodą projektów (długoterminowe), 

- udział w konkursach tematycznie związanych z przedmiotem. 

6. Oceny poziomu wiedzy i umiejętności powinny być dokonywane systematycznie i w różnych 

formach w warunkach zapewniających ich obiektywność. 

7. W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać co najmniej tyle ocen bieżących, ile wynosi 

tygodniowa liczba godzin danego przedmiotu pomnożona przez dwa. 

8. W ciągu jednego tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż 2 sprawdziany, w ciągu jednego 

dnia nie więcej niż 1. 

9. Sprawdzian obejmujący szerszy zakres materiału powinien być zapowiedziany, z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem. 

10. Nauczyciel może stosować pisemną formę odpowiedzi z 3 ostatnich tematów bez zapowiedzi. 

11. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać w okresie 2 tygodni od daty 

pisania danej pracy. 

12. Nauczyciel powinien przechowywać prace pisemne uczniów do końca roku szkolnego. 

 
 

§ 96 
 

1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy 

od klasy IV 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. 

Do zapisu ocen śródrocznych w dziennikach mogą być stosowane skróty. 

Ustala się następującą skalę procentową przy ocenianiu prac klasowych i sprawdzianów 

w klasach IV-VI: 

- 99-100%- ocena celująca 

- 85-98%- ocena bardzo dobra 

- 70- 84%-ocena dobra 

- 50-69%- ocena dostateczna 

- 30-49%-ocena dopuszczająca 
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Ustala się następującą skalę procentową przy ocenianiu prac pisemnych i kartkówek w klasach 

IV-VI: 

- 85-100%- ocena bardzo dobra 

- 70- 84%-ocena dobra 

- 50-69%- ocena dostateczna 

- 30-49%-ocena dopuszczająca 

2. Przy zapisywaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów. Oceny 

klasyfikacyjne roczne winny być wyrażone pełnym stopniem stosowanej skali  

3. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową. 

4. W klasach I – III przyjmuje się ocenianie bieżące w skali 1 – 6 jako oceny pomocnicze 

przy wystawianiu śródrocznej i rocznej oceny opisowej. 

5. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I-III uwzględnia 

poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz 

wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności 

w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

6. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

są ocenami opisowymi. 

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

zachowania. 

8. Wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) o przewidywanej ocenie niedostatecznej z danego przedmiotu na miesiąc przed 

śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Uzyskaną 

informację rodzic (prawny opiekun) potwierdza własnoręcznym podpisem. 

9. Na tydzień przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy 

są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego śródrocznych ocenach 

klasyfikacyjnych wyższych niż niedostateczna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania. 

10. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy 

są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 

o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

11. Przekazanie powyższej informacji uczniom nauczyciel potwierdza zapisem w dzienniku 

lekcyjnym „O przewidywanych ocenach poinformowałam/łem uczniów dn. ......................” 

oraz własnym podpisem. 

12. Przekazanie powyższej informacji uczniom nauczyciel potwierdza zapisem w dzienniku 

lekcyjnym „O przewidywanych ocenach poinformowałam/łem uczniów dn. ......................” 

oraz własnym podpisem. 

13. O przewidywanych ocenach rodzice ucznia (prawni opiekunowie) poinformowani zostają 

przez wychowawcę drogą pisemną w ciągu 2 dni. 
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§ 97 
 

1. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest ustalenie kryteriów wymagań na poszczególne oceny 

szkolne, wynikające z realizowanego przez niego programu nauczania i poinformowanie 

o nich uczniów i ich rodziców ( prawnych opiekunów) na początku roku szkolnego. 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

- osiągnął poziom wymagań wykraczających poza podstawę programową, 

- twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, 

- osiąga sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach tematycznych, 

przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, 

krajowym. 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

- osiągnął poziom wymagań dopełniających, 

- opanował pełny zakres umiejętności określony w podstawach programowych, 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, 

- potrafi efektywnie współdziałać w zespole, 

- prezentuje własny punkt widzenia i bierze pod uwagę poglądy innych, 

- rozwija swoje zainteresowania, 

- w samodzielnym zdobywaniu wiedzy potrafi wykorzystać media jako źródło 

informacji i opinii, 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

- osiągnął poziom wymagań rozszerzających, 

- właściwie wykorzystuje wiadomości, rozwiązując samodzielnie typowe zadania, 

- wypowiada się na tematy otaczające rzeczywistości i własnych zainteresowań, 

- poprzez logiczne myślenie wyciąga trafne wnioski, 

- potrafi lokalizować wydarzenia czasowo-przestrzenne. 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- osiągnął poziom wymagań podstawowych, 

- rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, czasem z pomocą nauczyciela, 

- opanował podstawowe wiadomości i umiejętności umożliwiające postępy w dalszym 

uczeniu się i komunikowaniu, 

- potrafi formułować pytania dotyczące aktualnie omawianych problemów, 

- zdobytą wiedzę odnosi do praktyki. 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

- osiągnął poziom wymagań koniecznych, 

- w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości, ale braki 

nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego 

przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

- rozwiązuje – często przy pomocy nauczyciela – zadania typowe o niewielkim stopniu 

trudności, 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował określonych podstawą programową wiadomości i umiejętności 

umożliwiających dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu, 

- nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o elementarnym 

stopniu trudności, 

- wykazuje bierną postawę na lekcjach. 
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2. Uczeń ma prawo poprawić bieżącą ocenę niedostateczną w formie i terminie (do dwóch 

tygodni) uzgodnionym z nauczycielem. 

3. Uczeń ma prawo do poprawy oceny bieżącej wyższej niż niedostateczna w formie i terminie 

(do dwóch tygodni) uzgodnionym z nauczycielem. 
 

§ 97a 
 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli: 

1) z prac pisemnych uzyskał przynajmniej połowę takich ocen, o jaką występuje, 

2) był obecny na wszystkich sprawdzianach lub nieobecności związane były z chorobą 

i zostały usprawiedliwione, 

3) uzasadni na piśmie wątpliwości, co do proponowanej przez nauczyciela przedmiotu 

oceny. 

2. Jeżeli wymienione w pkt 1 warunki zostały spełnione, wówczas rodzic (prawny opiekun) 

występuje z pisemnym wnioskiem do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy klasy 

następnego dnia po uzyskaniu informacji o przewidywanych ocenach. 

3. Poprawa oceny klasyfikacyjnej rocznej odbywa się w formie pisemnego sprawdzianu wiedzy 

i umiejętności za dany rok.  

4. Nauczyciel przedmiotu ustala z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) termin 

i zakres sprawdzianu. 

5. Pytania sprawdzające przygotowuje nauczyciel przedmiotu po konsultacji z nauczycielem 

tego samego lub pokrewnych przedmiotów. 

6. Sprawdzian wiedzy i umiejętności odbywa się w ostatnim tygodniu przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej w obecności komisji powołanej przez Dyrektora Zespołu  

7. Ocena zostanie podwyższona, jeżeli uczeń uzyska przynajmniej 85% możliwych 

do uzyskania punktów. 

8. Ocena ustalona w wyniku sprawdzianu jest ostateczna. 

9. Z przebiegu sprawdzianu sporządza się protokół, a praca ucznia z uzyskaną liczbą punktów 

stanowi załącznik do protokołu. 

§ 98 
 

1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, 

2) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

3) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

4) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

5) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

7) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

8) okazywanie szacunku innym osobom. 
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2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną, począwszy od klasy IV ustala się według skali: 

- wzorowe-            skrót - wz 

- bardzo dobre -     skrót - bdb 

- dobre-                  skrót - db 

- poprawne-            skrót - popr 

- nieodpowiednie-  skrót - ndp 

3. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. 

4. Oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń 

na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania lub poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na: 

- oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

- promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

7. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono 

naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

8. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając opinię członków rady 

pedagogicznej i innych pracowników szkoły oraz zespołu klasowego uczniów i ocenianego 

ucznia. 

9. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

10. Szczegółowe kryteria oceny zachowania uczniów w klasach IV – VI są następujące: 

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

- wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia Statutu Szkoły, 

- osiąga maksymalne, na miarę swoich możliwości, wyniki w nauce, 

- jest pilny w nauce, bierze aktywny udział w lekcjach, 

- sumiennie wykonuje powierzone przez nauczycieli obowiązki, szczególnie wzorowo 

pełni dyżury klasowe i szkolne, 

- poszerza wiedzę w kołach zainteresowań (w szkole i poza szkołą), 

- wyróżnia się kulturą osobistą, używa kulturalnego języka, jest koleżeński i życzliwy 

wobec młodszych kolegów, słabszym pomaga w nauce, w rozwiązywaniu problemów, 

- jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie, szkole, 

- jest uczciwy – nie ściąga na sprawdzianach, przedstawia tylko prace wykonane 

samodzielnie, 

- szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów, 

- w dzienniku lekcyjnym w ogóle nie ma wpisów o negatywnym zachowaniu, 

- nigdy nie używa wulgarnego słownictwa, 

- wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska, 

- dba o estetyczny wygląd swój, klasy i szkoły, 

- systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich 

nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, 

- nigdy nie spóźnia się na swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej na kolejne 

godziny lekcyjne, 
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- nie ulega nałogom palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków 

odurzających i szkodliwych dla zdrowia. 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- osiąga bardzo dobre wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, 

- przestrzega postanowień Statutu Szkoły i jest systematyczny w nauce, aktywnie 

uczestniczy w zajęciach, 

- chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły, środowiska, 

- dokładnie wywiązuje się z powierzonych przez nauczycieli zadań, 

- systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności usprawiedliwia 

w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, 

- semestrze ma nie więcej niż trzy spóźnienia z własnej winy, 

- jest zawsze kulturalny, nie używa wulgaryzmów, 

- nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, 

- nie popada w konflikty z kolegami i osobami dorosłymi, 

- w dzienniku zajęć lekcyjnych ma nie więcej niż trzy pisemne wpisy dotyczące 

zachowania nacechowane niską szkodliwością dla innych i siebie i są to uwagi 

nie powtarzające się, 

- jest prawdomówny, 

- dba o higienę osobistą, 

- dba o estetyczny wygląd klasy i szkoły,  

- bezwzględnie szanuje własność szkolną i kolegów, 

- dba o porządek otoczenia. 

- nie ulega nałogom (nie pije, nie pali, nie używa narkotyków). 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: 

- dba o honor i tradycje szkoły, zna patrona szkoły; 

- przestrzega postanowień Statutu Szkoły; 

- pracuje na miarę swoich możliwości; 

- wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków; 

- zachowuje się kulturalnie wobec kolegów i wszystkich pracowników szkoły; 

- w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 5 pisemnych uwag o niewłaściwym 

zachowaniu, zwracane mu uwagi odnoszą pozytywny skutek; 

- systematycznie uczestniczy w zajęciach, ma nie więcej niż 5 spóźnień na pierwszą 

lekcję, nie spóźnia się na kolejne lekcje;  

- nie wszczyna kłótni i bójek, potrafi wypowiadać się w sposób poprawny i kulturalny;  

- jego zachowanie w otoczeniu, w którym się znajduje nikomu nie przeszkadza w pracy; 

- dba o estetyczny wygląd swój, klasy i szkoły;  

- szanuje mienie szkolne, społeczne i własność kolegów dba o porządek otoczenia;  

- nie ulega nałogom. 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

- nie pracuje na miarę swoich możliwości, ale podejmuje starania o poprawę swoich 

wyników; 

- przestrzega zasad porządkowych, nie niszczy mienia szkoły, kolegów; 

- zdarza mu się uczestniczyć w konfliktach; 

- swoim zachowaniem nie zagraża bezpieczeństwu innych; 

- nie ulega nałogom; 

- otrzymuje pisemne uwagi o niewłaściwym zachowaniu o niewielkiej szkodliwości; 
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- nieregularnie usprawiedliwia nieobecności, w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia 

nie więcej niż 10-13 godzin; 

- wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem, pozytywnie reaguje na uwagi 

pracowników szkoły. 

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

- często jest nieprzygotowany do lekcji i nie bierze w niej udziału; 

- nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań; 

- wielokrotnie dopuszcza się łamania postanowień Statutu Szkoły; 

- ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie samego i innych 

użytkowników szkoły; 

- samowolnie opuszcza teren szkoły, oddala się od grupy, 

- ulega nałogom, 

- wykazuje brak kultury, jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku 

do nauczycieli, personelu szkoły i kolegów, 

- w ciągu semestru otrzymuje liczne uwagi o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi 

powtarzające się, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu norm zachowania, 

- w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia od 14 do 20 godzin, często spóźnia się, 

zwłaszcza na kolejne godziny lekcyjne w ciągu dnia, 

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

- nie przygotowuje się do lekcji i utrudnia jej prowadzenie, 

- ze względu na swoje zachowanie stanowi poważne zagrożenie dla siebie i innych, 

- bierze udział w bójkach, często powoduje konflikty, 

- znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi, stosuje szantaż, zastraszenie, 

- rozmyślnie dewastuje mienie szkolne i prywatne, 

- wielokrotnie spóźnia się na zajęcia, w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia więcej 

niż 20 godzin, 

- działa w nieformalnych grupach, 

- dopuszcza się kradzieży i wyłudzania pieniędzy, 

- nie robi nic pozytywnego na rzecz klasy, szkoły, 

- nie poprawia swojego zachowania oraz nie wykazuje chęci poprawy mimo 

podejmowanych środków zaradczych,  

- pali papierosy, pije alkohol, używa bądź rozpowszechnia środki odurzające, 

- używa często wulgarnego słownictwa, 

- nie okazuje szacunku innym osobom. 

11. Jeżeli rodzic nie usprawiedliwi bezpośrednio nieobecności ucznia w szkole, 

to usprawiedliwienie w formie pisemnej od rodzica dostarcza uczeń wychowawcy klasy 

w ciągu tygodnia po powrocie. 

§ 98a 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

1. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

wychowawca klasy informuje uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów) 

o przewidywanej ocenie zachowania. 

2. Jeżeli uczeń i rodzice ( prawni opiekunowie) nie zgadzają się z proponowaną przez 

wychowawcę oceną poprawną, dobrą lub bardzo dobrą zachowania wówczas: 
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1) rodzic występuje z pisemnym wnioskiem zawierającym uzasadnienie swojego stanowiska 

do wychowawcy klasy, 

2) wychowawca klasy uzasadnia na piśmie proponowaną ocenę, 

3) Dyrektor Zespołu powołuje komisję, która rozpatruje oba wnioski i podejmuje ostateczną 

decyzję. 

3. Jeżeli uczeń i rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się z proponowaną 

przez wychowawcę oceną nieodpowiednią lub naganną zachowania mają prawo wystąpić 

o uzyskanie oceny wyższej, jeżeli spełnione zostaną poniższe warunki: 

1) uczeń przyznał się do popełnionych przewinień, 

2) uczeń dostarczył pisemne zobowiązanie rodzica dotyczącej regularnej (1 raz w tygodniu 

kontroli zachowania), 

3) uczeń zobowiązał się na piśmie do poprawy zachowania i umowy dotrzymał. 

4. W przypadku ucznia klasy szóstej dodatkowo analizowany jest całokształt zachowania ucznia 

w szkole. 
 

§ 99 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

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

oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia według skali określonej w § 96 ust.1 oraz § 98 

ust.2, zastrzeżeniem ust. 3.     

1) Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, 

w terminie określonym w statucie szkoły. 

1a) W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym klasyfikacji śródrocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w §86ł ust.3.  

a) oceny bieżące oraz śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

są ocenami opisowymi. 

b) śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi. 

2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła, w miarę możliwości powinna stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

3. skreślono  

4. skreślono  

5. skreślono 

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

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym 

oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 
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7. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV, 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 według skali określonej 

w § 96 ust. 1oraz § 98 ust.2, zastrzeżeniem ust.8.  

8. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

klasyfikacji rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w §86ł ust.3.  

a) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z  niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

b) roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.  

9. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 

programowo najwyższej  

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

odpowiednio w klasach programowo niższych  

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

10. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie szóstej.  
 

§ 100 

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów oceniają uczniów w oparciu o szczegółowe zasady 

oceniania, które są zgodne ze szczegółowymi zasadami oceniania wewnątrzszkolnego. 
 

§ 101 

1. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

2. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna roczna z dodatkowych 

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

na ukończenie szkoły. 

3. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii lub etyki do średniej ocen wlicza się 

ocenę ustaloną jako średnia odpowiednio z rocznych ocen klasyfikacyjnych lub końcowych 

ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest 

liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 
 

§ 102 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

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

lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki 

2) spełniający obowiązek nauki poza szkołą, 

3) przechodzący ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły 

publicznej albo ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej.  

4a.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 

nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika plastyka muzyka, wychowanie 

fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4b.  Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala 

się oceny zachowania. 

5. Uczeń lub jego rodzic ( prawny opiekun) powinien złożyć pisemną prośbę z uzasadnieniem 

do Dyrektora Zespołu w terminie do końca semestru lub do końca roku szkolnego. 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). O ustalonym terminie Dyrektor Zespołu powiadamia pisemnie zainteresowane 

osoby 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 i 3 i 4 pkt 1 przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora Zespołu, 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych 

8a. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 przeprowadza  

komisja, powołana przez Dyrektora Zespołu, który zezwolił na spełnianie przez ucznia 

odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji 

wchodzą: 

1) Dyrektor Zespołu albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Zespołu – jako 

przewodniczący komisji; 

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

przeprowadzany ten egzamin. 

8b. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,  

oraz jego rodzicami ( prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń 

może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

8c. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego 

 nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia 

o którym mowa w ust.4 pkt. 3 Dyrektor Zespołu powołuje w skład komisji nauczyciela 

danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole w porozumieniu 

z dyrektorem tej szkoły. 

9. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, który ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych.  
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9a. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice ( prawni opiekunowie) ucznia. 

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 8 a w przypadku egzaminu 

klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - 

skład komisji: 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia.  

12. Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego ucznia powinien być przechowywany w arkuszu ocen 

ucznia 

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

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły. 

14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.  
 

§ 102 a 

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

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 102b 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 102b i § 104 ust. 1 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem § 102b 
 

§ 102 b 
 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie 

później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor zespołu powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 
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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 niż w terminie 5 dni 

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, 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 Zespołu albo Wicedyrektor ds. Szkoły Podstawowej – jako przewodniczący 

komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) Dyrektor Zespołu albo Wicedyrektor ds. Szkoły Podstawowej – jako przewodniczący 

komisji,  

b) wychowawca klasy, 

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

klasie, 

d) pedagog, 

e) psycholog, 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

g) przedstawiciel rady rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit.b, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku Dyrektor Zespołu powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

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

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

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

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

ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego z zastrzeżeniem § 104 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) zdania ( pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

e) nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzony sprawdzian. 

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

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

8a Protokoły o których mowa w ust. 7 pkt. 1,2 stanowią załącznik do arkusza ocen ucznia.  

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa 

w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu. 

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

edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
 

§ 103 

1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej  

2. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo 

wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje 

opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie 

nauczania dwóch klas. 

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych 

w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 15 ust. 8 oraz § 21 ust. 10. 

4. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej zyskał z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

4a Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne - religię albo etykę, 

do średniej ocen, o której mowa w ust. 4 wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

w szkole podstawowej 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. 

7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust 3, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 21 ust. 10. 

8. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia 

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić 

o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy 

oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia 

po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 
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§ 104  
 

1. Począwszy od klasy czwartej, z wyjątkiem klasy szóstej uczeń, który w wyniku rocznej 

klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.  

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

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

powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu. W skład 

komisji wchodzą: 

1) Dyrektor zespołu lub Wicedyrektor ds. Szkoły Podstawowej - 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, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

Dyrektor Zespołu powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w szkole następuje 

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

1) skład komisji, 

2) termin egzaminu 

3) pytania egzaminacyjne, 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

5) ocenę ustaloną przez komisję. 

7. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. 

8. Protokół z egzaminu poprawkowego ucznia powinien być przechowywany w arkuszu ocen 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym 

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

szkoły, nie później niż do końca września. 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, 

z zastrzeżeniem ust.11 

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia 

edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo 

wyższej. 
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§ 105 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową:  

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

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej 

oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych z uwzględnieniem § 103 ust. 6 

uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w § 106  

2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli 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 - religię albo etykę, 

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

3. O ukończeniu szkoły podstawowej przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

 
 

Rozdział 4.  Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 
 

§ 106 skreślony 

§ 107 skreślony 

§ 108 skreślony 

§ 109 skreślony 

§ 110 skreślony 

§ 111 skreślony 

§ 112 skreślony 

§ 113 skreślony 

§ 114 skreślony 

§ 115 skreślony 

§ 116 skreślony 

§ 117 skreślony 

§ 118 skreślony 

§ 119 skreślony 

§ 120 skreślony 

 

Rozdział 5                Organy Szkoły.  
 

§ 121 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor zespołu, 

2) rada pedagogiczna,  

3) samorząd uczniowski, 

4) rada rodziców. 

 Ust. 2 skreślony 



31 

Rozdział 6                  Kompetencje Rady Pedagogicznej. 
 

§ 122 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania 

dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie Statutu Szkoły i innych regulaminów; 

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

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole  

5)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

6)  Ustalenie w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców szkolnego zestawu 

programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, biorąc pod uwagę możliwości 

uczniów, uczniów w przypadku podręcznika również: 

- przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów, 

- wysoka jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka 

lat. 

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski Dyrektora Zespołu o przyznanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień; 

4) propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

5) propozycje Dyrektora Zespołu dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji 

kierowniczych w szkole. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu. 

5. Nauczyciele szkół filialnych zatrudniających mniej niż 3 nauczycieli są członkami Rady 

Pedagogicznej szkoły, której jest podporządkowana szkoła filialna. 

6. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

7. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

8. Rada obraduje podczas zebrań plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach. 

9. Dyrektor Zespołu za zgodą Rady Pedagogicznej powołuje i odwołuje niezbędne komisje rady. 

10. Zebrania plenarne są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie, 

w związku podejmowaniem uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

11. Zebrania mogą być organizowane, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

organu prowadzącego szkołę, z inicjatywy przewodniczącego albo co najmniej 1/3 członków 

Rady Pedagogicznej. 



32 

§ 122a 

1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie 

nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Zespołu lub z innego stanowiska kierowniczego 

w szkole. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną 

w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

§ 122b 

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

2. Dyrektor Zespołu zawiesza wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych niezgodnie 

z prawem i niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. 

3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę 

uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.  

4. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

5. Rada Pedagogiczna ustala samodzielnie regulamin swojej działalności. Zebrania Rady 

Pedagogicznej są protokołowane. 

6. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w tajemnicy spraw poruszanych podczas zebrań 

Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

Rozdział 7               Zasady działalności Rady Rodziców.  
 

§ 123 

1. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin, który ustala 

między innymi: tryb powoływania i odwoływania Rady Rodziców, organa Rady, sposób ich 

wyłaniania i zakres kompetencji, tryb podejmowania uchwał, zasady wydatkowania 

funduszy. Regulamin opracowuje Rada Rodziców, która jest zatwierdzona przez zebranie 

ogólne. 

Rada Rodziców w szczególności: 

1) występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Zespołu z wnioskiem i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw oświaty, 

2) udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, 

3) działa na rzecz stałej poprawy bazy materialnej szkoły, 

4) pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły, 

5) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz organizowania ich wypoczynku, 

6) współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego i programu profilaktyki 

szkoły, 

7) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy i program 

profilaktyki szkoły, 

8) opiniuje przedstawiony przez Dyrektora Zespołu plan nadzoru pedagogicznego, 

9) opiniuje przedstawiony przez Dyrektora szkolny zestaw programów nauczania i szkolny 

zestaw podręczników, 
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10) wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez Dyrektora Szkoły 

oceny dorobku zawodowego nauczyciela. 
 

Rozdział 8                   Zasady działalności Samorządu Uczniowskiego 
 

§ 124 

1. Celem Samorządu jest: 

1) uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów 

oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów 

wychowawczych szkoły, 

2) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego 

wspierania się przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę, 

3) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności 

społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów. 

2. Do zadań Samorządu należy: 

1) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków 

szkolnych i innych obowiązków zawartych w statucie szkoły, 

2) przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec 

tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej, 

3) współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków 

do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji 

materialnej, 

4) współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym, od zajęć lekcyjnych zainteresowań 

naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie 

wypoczynku i rozrywki, 

5) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, 

6) rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami 

i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez 

opiekuna samorządu dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej, 

7) dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

3. Do uprawnień Samorządu należy: 

1) przedstawianie propozycji do programu szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań 

uczniów, 

2) wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży, 

3) informowanie ogółu uczniów o swojej działalności, 

4) zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród oraz prawo wnoszenia uwag do opinii władz 

szkoły o uczniach, 

5) udział przedstawicieli – z głosem doradczym – w posiedzeniach Rady Pedagogicznej 

oraz Rady Rodziców dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych, 

6) wnioskowanie do Dyrektora Zespołu w sprawie powołania określonego nauczyciela 

na opiekuna samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej, 

7) dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu 

samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież, 

8) opiniowanie pracy nauczyciela przy jego ocenie. 
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4. Wszyscy uczniowie szkoły należą do Samorządu Szkolnego, a uczniowie poszczególnych 

klas – do Samorządu Klasowego. 

5. Najwyższą władzą Samorządów Klasowego i Szkolnego jest ogólne zebranie członków. 

6. Władzą wykonawczą samorządów są rady Samorządu Klasowego i Szkolnego; organem 

kontrolnym samorządu szkolnego może być Komisja Rewizyjna. 

7. Strukturę organizacyjną Rad Samorządów Klasowego, Samorządu Szkolnego i Komisji 

Rewizyjnej oraz liczbę ich członków ustanawia ogólne zebranie członków samorządu 

zgodnie z potrzebami i możliwościami. 

8. Wybory do samorządów i komisji rewizyjnej odbywają się według ordynacji ustanowionej 

na zasadach demokratycznych przez zebranie ogółu członków samorządu. 

9. Kadencja Rad Samorządów i Komisji Rewizyjnej trwa przez okres roku szkolnego. Uczeń 

może pełnić tę samą funkcję pochodzącą z wyboru nie dłużej niż przez dwie kadencje. 

10. Samorządy Klasowe mogą powołać sąd koleżeński do rozpatrywania konfliktów pomiędzy 

uczniami i innych przypadków naruszania zasad zawartych w Statucie Szkoły. 

11. Rady samorządów współpracują z wychowawcami klas i Dyrektorem Zespołu uzgadniają 

z nimi plany pracy i ważniejsze przedsięwzięcia. 

12. Zebrania, narady i spotkania wynikające z działalności odbywają się w czasie wolnym 

od zajęć lekcyjnych. 

13. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności. 

14. Fundusze Samorządów mogą być tworzone: 

1) z kwot uzyskanych za wykonaną przez uczniów odpłatną pracę, 

2) z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez, 

3) z dochodów ze zbiórki surowców wtórnych, 

4) ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, 

5) dobrowolnych składek uczniowskich. 

15. Fundusze samorządów mogą być zdeponowane na rachunku bankowym „Samorządu 

Szkolnego”. 

16. Do obowiązków Dyrektora Zespołu wobec Samorządu Uczniowskiego należy: 

1) udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządu, a w szczególności 

w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły, 

2) zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności 

samorządu (między innymi udostępnienie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, 

niezbędnych środków finansowych), 

3) wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich oraz informowanie o zajętym 

stanowisku, 

4) czuwanie nad zgodnością działalności Samorządu Uczniowskiego z celami 

wychowawczymi szkoły, 

5) sprawowanie nadzoru i udzielanie pomocy w zakresie zgodnego z obowiązującymi 

przepisami gospodarowania środkami finansowymi, 

6) powołanie opiekuna Samorządu Szkolnego z ramienia Rady Pedagogicznej; opiekunami 

samorządów klasowych są wychowawcy klas. 

17. Dyrektor Zespołu ma obowiązek zawiesić i uchylić postanowienia samorządu jeżeli są one 

sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły. 
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18. Do obowiązku opiekuna Samorządu Szkolnego należy: 

1) udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału 

nauczycieli i Dyrektora Zespołu, 

2) zapewnienie z upoważnienia Dyrektora Zespołu niezbędnych warunków organizacyjnych 

do samorządnej działalności młodzieży, 

3) czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu w tym również w zakresie 

dysponowania jego funduszami, 

4) informowanie młodzieży o uchwałach Rad Pedagogicznych dotyczących spraw 

uczniowskich, 

5) inspirowanie nauczycieli, wychowawców do współpracy z samorządem i udzielania mu 

pomocy w jego działalności, 

6) uczestnictwo w ocenianiu pracy samorządu dokonywanej przez Dyrektora Zespołu i Radę 

Pedagogiczną. 

§ 124a 

1. Zasady współdziałania organów Szkoły: 

1) wszystkie organy szkoły współpracują ze sobą w duchu porozumienia, tolerancji 

i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji 

w ramach swoich kompetencji; 

2) rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie innym organom szkoły poprzez swoje 

reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski; 

3) Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi 

Zespołu  lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych 

posiedzeń tych organów; 

4) wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych zebraniach zainteresowanych organów, 

a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji 

w terminie 7 dni; 

5) o sposobie załatwienia wniosku Dyrektor Zespołu informuje pisemnie zainteresowane 

organy szkoły. 

2. Dyrektor Zespołu zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły 

o podejmowanych lub planowanych działaniach lub decyzjach. 
 

Rozdział 9            Rozstrzyganie sporów. 
 

§ 125 

1. Szkoła stwarza warunki do rozwiązywania wewnętrznych sytuacji konfliktowych. 

1) Konflikt między uczniem a uczniem na lekcji u nauczyciela – rozstrzyga nauczyciel 

prowadzący lekcję. 

2) Konflikt między uczniem a uczniem w czasie wolnym od zajęć – rozstrzyga nauczyciel 

dyżurujący, wychowawca lub Dyrektor Zespołu. 

3) Konflikt zaistniały między uczniem a nauczycielem rozstrzyga Dyrektor Zespołu 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego; 

decyzja Dyrektora Zespołu jest ostateczna. 

4) Konflikt między członkami Rady Pedagogicznej rozstrzyga komisja w składzie: Dyrektor 

Zespołu, członek Rady Pedagogicznej, przedstawiciel związków zawodowych; decyzja 

komisji jest ostateczna. 
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5) Spór między rodzicem a nauczycielem rozstrzyga komisja w składzie: Dyrektor Zespołu, 

członek Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Rady Rodziców; decyzja komisji 

jest ostateczna. 

6) Konflikt zaistniały między Dyrektorem Zespołu, a członkiem Rady Pedagogicznej 

rozstrzyga Rada Pedagogiczna; stronom przysługuje odwołanie od powyższej decyzji 

do organu prowadzącego szkołę; decyzja organu prowadzącego szkołę jest ostateczna. 

2. Od podjętej decyzji przysługuje stronom odwołanie do organu wyższego stopnia. 

3. Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego 

w sprawach, o których mowa wyżej są odpowiednio: 

1) w stosunku do wychowawcy – Dyrektor Zespołu; 

2) w stosunku do Dyrektora Zespołu – organ prowadzący szkołę; 

3) w stosunku do organu prowadzącego szkolę – organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

4) w stosunku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – minister edukacji narodowej  

4. Odwołanie od decyzji organu niższego stopnia wnosi jedna ze stron do organu wyższego 

stopnia w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

5. Odpowiedź o sposobie załatwienia odwołania ma formę pisemną. 

6. Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołać się do sądu lub zwrócić się o pomoc do Rzecznika 

Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. 

 

Rozdział 10     Organizacja Szkoły 

§ 126 

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

w jednorocznym kursie zajęć realizują obowiązkowe na danym etapie kształcenia zajęcia 

edukacyjne, zestawy celów i treści nauczania oraz umiejętności, a także zadania 

wychowawcze szkoły, które są w całości uwzględnione w programach nauczania 

oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych. 

2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 

uczniów. 

2a) W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 

dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, 

dyrektor szkoły dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę 

określoną w pkt 2; 

2b) Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w pkt 2a, zwiększając liczbę 

uczniów w oddziale ponad 25 uczniów po uzyskaniu zgody organu prowadzącego; 

2c) Liczba uczniów w oddziale klas I-III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów; 

2d) Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III zostanie zwiększona zgodnie z pkt 2b i 2c w 

szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale; 

2e) Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z pkt 2b i 2c, może funkcjonować 

ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego; 
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3 W klasach IV-VI podział na grupy jest obowiązkowy w oddziałach liczących więcej niż 24 

uczniów: 

3a) na zajęciach komputerowych; liczba uczniów dostosowana jest do liczby stanowisk  

 w pracowni komputerowej;  

3b) na obowiązkowych zajęciach z języka obcego; mogą być to grupy oddziałowe,  

międzyoddziałowe i międzyklasowe; przy podziale uwzględnia się stopień  

zaawansowania znajomości języka.  

4. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach oddziałowych lub 

międzyoddziałowych liczących nie więcej niż 26 uczniów.  

5. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy dokonuje się 

za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

§126a 

1. W szkole mogą być tworzone klasy z oddziałami integracyjnymi. 

2. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 

uczniów niepełnosprawnych; w przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale 

występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2. 

3 W oddziałach integracyjnych liczących co najmniej 3 uczniów niepełnosprawnych na 

zajęciach, o których mowa w ust. 3 § 126, podział na grupy jest obowiązkowy, z tym że 

grupa nie może liczyć mniej niż 5 uczniów;  

3a   jeżeli na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego w skład grupy oddziałowej  

lub międzyoddziałowej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów 

integracyjnych, liczba uczniów nie może być większa niż liczba uczniów w oddziale 

integracyjnym określona w ust. 2.    

4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów 

w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 2.  

5. W oddziale integracyjnym zatrudnia się dodatkowo nauczyciela posiadającego specjalne 

przygotowanie pedagogiczne. 

6. Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim szkoła organizuje 

zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Skreślony.  

§ 126b 

1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli uczących w oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, 

aby wychowawca opiekował się swoim oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

4. Dyrektor Zespołu na uzasadniony wniosek Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego 

może odwołać wychowawcę i w jego miejsce powołać innego. W tym celu Rada Rodziców 

lub Samorząd Uczniowski występuje z wnioskiem na piśmie do Dyrektora Zespołu 

o odwołanie wychowawcy z pełnionej funkcji. Dyrektor Zespołu po przeanalizowaniu 

wniosku i rozmowie z zainteresowanym nauczycielem podejmuje stosowną decyzję. 
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§ 126c 

1. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, 

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 min. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć przez 30 – 60 min, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym 

rozkładzie zajęć. 

3. Przerwy między lekcjami nie powinny być krótsze niż 10 min, w tym jedna z przerw 

nie krótsza niż 20 min. 

4. W szczególnych przypadkach organizacyjnych przerwy mogą być skrócone do 5 min. 

5. Dyrektor Zespołu organizuje zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne i nadobowiązkowe) 

dla uczniów, uwzględniające ich potrzeby rozwojowe i zainteresowania oraz wyrównujące 

szanse i wspierające możliwości rozwojowe dzieci i młodzieży.  
 

§ 126d 

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

arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Zespołu z uwzględnieniem szkolnego 

planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – 

do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący 

szkołę do dnia 30 maja danego roku. 

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

w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć 

edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

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

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający 

organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

4. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

Uprawnienia i odpowiedzialność wicedyrektora określa Dyrektor Zespołu. 

5. Dyrektor Zespołu, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska 

kierownicze. 

Oddział Przedszkolny 

§ 126e 
 

1. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania 

przedszkolnego.  

1. a Szkoła prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

a) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się zgodnie z kryteriami i terminami 

rekrutacji wynikającymi ze stosownego rozporządzenia MEN; 

b) Rekrutację dzieci przeprowadza się zgodnie z harmonogramem i regulaminem 

ustalonymi na dany rok szkolny przez Dyrektora ZPO;  

c) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodzica. 

2. Oddział przedszkolny w szkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą, 

zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, 

przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.  
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3. Cele określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego osiąga się między 

innymi poprzez kształtowanie umiejętności społecznych, czynności samoobsługowych, 

nawyków higienicznych, kulturalnych, wspomaganie rozwoju mowy, wychowanie 

zdrowotne, kształtowanie sprawności fizycznej, rozwijanie dbałości o bezpieczeństwo własne 

i innych, wychowanie przez sztukę, wspomaganie rozwoju intelektualnego, kształtowanie 

gotowości do czytania i pisania. 

4. W ramach realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych do nauczyciela 

oddziału przedszkolnego należy przede wszystkim sprawowanie opieki nad dziećmi, 

współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania 

dzieci, planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie 

z realizowanym programem i ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość, wspieranie 

rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, eliminowanie przyczyn 

niepowodzeń dzieci, ponoszenie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci 

podczas pobytu w szkole i poza jej terenem w czasie wycieczek i spacerów oraz zajęć na 

placu zabaw, współpraca z pedagogiem, psychologiem i logopedą szkolnym, a także innymi 

specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

i zdrowotną. 

5. Nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu 

poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje prowadzone 

obserwacje w postaci opracowanych arkuszy. 

6. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej 

szkoły podstawowej przeprowadza się analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

(diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą 

pomóc:  

a)  rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole 

podstawowej, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio 

do potrzeb; 

b) nauczycielowi przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania 

rozwoju dziecka; 

c) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane 

dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

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

dyrektora szkoły. Na jego podstawie nauczyciel ustala szczegółowy rozkład dnia, 

z uwzględnieniem następujących proporcji: 

a) co najmniej po jednej piątej czasu tygodniowo przeznacza się na: 

 swobodne zabawy 

 gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze. 

b) najwyżej jedną piątą czasu zajmują zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu 

wychowania przedszkolnego. 

c) pozostały czas nauczyciel może dowolnie zagospodarować (np. czynności opiekuńcze, 

samoobsługowe, organizacyjne i inne). 
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8. Nauczyciele uczący w oddziale przedszkolnym systematycznie informują rodziców 

o zadaniach wychowawczych i kształcących; zapoznają rodziców z podstawą programową 

wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam 

wiadomości i umiejętności. Informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także 

włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci. 

9. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z oddziału przedszkolnego osobiście przez 

rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby przez nich upoważnione na piśmie, które 

zapewnią pewne bezpieczeństwo dziecku. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują 

odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odbieranego dziecka przez upoważnioną przez 

nich osobę. Przyprowadzane do oddziału przedszkolnego dzieci powinny być zdrowe (bez 

objawów infekcji przeziębieniowych).Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania 

dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przez rodziców (prawnych opiekunów), 

lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo określa § 87    

pkt 8. 

10. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego i indywidualnego nauczania, a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami wydają zespoły 

orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym 

w poradniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa 

zalecane formy kształcenia specjalnego z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, 

w tym stopnia upośledzenia umysłowego. 

11.  Dyrektor Zespołu organizuje zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne i nadobowiązkowe) dla 

dzieci, uwzględniające ich potrzeby rozwojowe i zainteresowania oraz wyrównujące szanse 

i wspierające możliwości rozwojowe dzieci. 
 

Nauczanie religii i etyki 
 

§ 127 

1. Zasady nauczania religii i etyki w szkole określają odrębne przepisy. 

2. Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor Zespołu na podstawie imiennego pisemnego 

skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa 

diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań. 

3. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej. 

4. Nauczyciel religii i etyki ma obowiązek wypełniania dziennika lekcyjnego. 

5. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu 

przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się: 

1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć; 

2) ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, 

z jakich zajęć jest to ocena; 

3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, 

jak i zajęcia z etyki. 

6. skreślony 
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Świetlica Szkolna 
 

§ 128  

1.  W szkole działa świetlica szkolna. 

2. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, których rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie 

wolnym od zajęć szkolnych oraz dzieci wychowujące się w warunkach niekorzystnych 

dla ich rozwoju. 

3. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich uczniów potrzebujących opieki. 

4. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) 

na podstawie karty zgłoszeń oraz na prośbę Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców. 

5. Świetlica jest czynna w dni, w których w szkole odbywają się zajęcia dydaktyczno - 

wychowawcze – opiekuńcze lub wychowawczo – opiekuńcze. 

6. Świetlica jest czynna w godzinach od 7
00

 do 7
30

 oraz od 12
00

 do 16
00

. 

7. Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej, tryb i warunki przeprowadzania zajęć określa 

Regulamin świetlicy. 

8. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami, wychowawcami klas, pedagogiem 

szkolnym i rodzicami (prawnymi opiekunami), rozwijając zainteresowania i uzdolnienia 

dzieci. Otaczają opieką dzieci z rodzin patologicznych lub niewydolnych wychowawczo, 

a także pomagają w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych. 

9. Pracownikami świetlicy są nauczyciele wychowawcy. 

10. Obowiązki nauczycieli wychowawców świetlicy: 

1) zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej; 

2) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, organizowanie zajęć w tym 

zakresie; 

3) pomoc uczniom mającym trudności w nauce, wyrównywanie braków dydaktycznych; 

4) działania mające na celu podniesienie samooceny uczniów i radzenia sobie ze stresem; 

5) dbanie o wystrój świetlicy; 

6) współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami), nauczycielami i wychowawcami klas; 

7) przestrzeganie przepisów sanitarno – higienicznych; 

8) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego; 

9) wyrabianie nawyków kulturalnego spożywania posiłków; 

10) realizacja zadań w ramach programu Szklanka mleka;  

11) realizacja zadań w ramach programu Owoce w szkole. 

11. Dokumentacja świetlicy to: 

1) roczny plan pracy, 

2) dziennik zajęć, 

3) listy obecności,  

4) karty zgłoszeń dzieci, 

5) regulamin świetlicy. 

12. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor Zespołu.  
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Nauczyciele i Inni Pracownicy Szkoły 
 

§ 129 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników obsługi określają odrębne przepisy. 

3. Zakres obowiązków pracowników obsługi ustala Dyrektor Zespołu. 

 

§ 130 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny 

za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Do obowiązków nauczyciela należy: 

1) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć szkolnych i ponoszenie 

odpowiedzialności za zaniedbania w tym zakresie, 

2) organizowanie procesu dydaktycznego w oparciu o aktualny program nauczania i własną 

inwencję twórczą, 

3) posiadanie planów wynikowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych  

4) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

5) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

6) wspieranie wszelkich form rozwoju i zdolności ucznia, 

7) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych poprzez indywidualną 

pracę z uczniem, włączenie do zespołu wyrównawczego lub kontakt z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, 

8) dostosowanie wymagań, w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, któremu 

poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała orzeczenie pisemne o obniżeniu wymagań, 

9) bezstronne, sprawiedliwe ocenianie ucznia za jego postępy w nauce i zachowaniu zgodne 

z wewnątrzszkolnym systemem oceniania  

3. Nauczyciel prowadzi podstawową dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Dyrektor Zespołu może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany 

przez Dyrektora Zespołu na wniosek zespołu. 

5. Do zadań nauczyciela, któremu powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym, klasą 

(wychowawcy klasowego) należy: 

1) planowanie i organizowanie różnorodnych form zajęć mających na celu integrowanie 

zespołu klasowego, 

2) przygotowywanie ucznia do życia w zespole klasowym, szkolnym i społeczeństwie, 

3) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, 

4) rozwiązywanie konfliktów pomiędzy uczniami i zapobieganie powstawaniu sporów, 

5) utrzymywanie kontaktu z rodzicami ucznia w celu uzyskania jak najlepszych wyników 

dydaktyczno-wychowawczych, 

6) zapoznawanie rodziców z warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej 

na odpowiednim etapie edukacyjnym, wykorzystywanymi formami i metodami pracy 

oraz stosowanymi pomocami dydaktycznymi, 

7) informowanie rodziców ucznia o postępach w nauce, zachowaniu, o trudnościach ucznia 

w szkole, 
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8) zapoznawanie z ofertą zajęć dodatkowych, 

9) pomoc rodzicom w trudnych sytuacjach wychowawczych i dydaktycznych, 

10) kierowanie do poradni dzieci z trudnościami w nauce, 

11) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  

12.wspólpraca z pielęgniarką szkolną oraz innymi specjalistami świadczącymi opiekę 

zdrowotną 

6. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, 

aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

7. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

8. Nauczyciele mają prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej 

i metodycznej ze strony właściwych placówek, instytucji oświatowych i naukowych: 

1) udziału w konferencjach metodycznych, 

2) indywidualnych kontaktów z doradcą metodycznym, 

3) podwyższania kwalifikacji zawodowych poprzez studia podyplomowe, kursy 

doskonalenia zawodowego i kursy kwalifikacyjne. 

9. Nauczyciele odpowiadają przed Dyrektorem Zespołu za poziom wyników nauczania 

w swoim przedmiocie, za warsztat pracy, pomoce powierzone jego opiece. 

10. Nauczyciel ponosi konsekwencje służbowe za skutki wynikłe z braku nadzoru nad uczniami 

w czasie prowadzenia zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, za naruszenie dyscypliny 

pracy. 

Zadania zespołów nauczycielskich 

§ 130a 

 

1 Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół. 

2 Do zadań tego zespołu należy: 

1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału; 

2) współdziałanie w jego realizacji i modyfikowanie zestawu w miarę potrzeb; 

3) korelowanie treści pokrewnych zajęć edukacyjnych; 

4) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć; 

5) udzielanie pomocy koleżeńskiej nauczycielom młodym i rozpoczynającym pracę; 

6) organizowanie doskonalenia w obrębie zespołu; 

7) współpraca z innymi zespołami w zakresie planowania i realizacji ścieżek edukacyjnych; 

8) opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych 

programów nauczania.  

3 Powołuje się zespoły: 

1) zespoły samokształceniowe; 

a) humanistyczno-artystyczny 

b) matematyczno-przyrodniczy, 

c) edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 
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2) zespół wychowawczy; 

3) zespół do spraw profilaktyki; 

4) skreslony 

5) zespół do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-

 pedagogicznej uczniowi; 

4 Zespół realizuje cele i zadania, do których został powołany. 

5 Do zadań zespołów samokształceniowych należy: 

1) opracowanie planu pracy zespołu, 

2) pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, 

3) koordynowanie prac nad wyborem i wdrożeniem nowych programów nauczania, 

4) organizacja i prowadzenie krótkich szkoleń, 

5) opiniowanie opracowanych w szkole materiałów dydaktycznych, 

6) opracowywanie wewnętrznych narzędzi pomiaru dydaktycznego 

6. Do zadań zespołu do spraw wychowawczych należy:  

1) przygotowanie projektu Programu wychowawczego szkoły; 

2) monitorowanie realizacji programu; 

3) ewaluacja i modyfikacja Programu wychowawczego szkoły. 

7. Do zadań zespołu do spraw profilaktyki należy:  

1) przygotowanie projektu Programu profilaktyki; 

2) monitorowanie realizacji programu; 

3) ewaluacja i modyfikacja szkolnego Programu profilaktyki. 

8. Do zadań zespołu do opracowania i analizy wyników sprawdzianu po szkole podstawowej 

należy wnikliwa analiza i podsumowanie wyników sprawdzianu. 

9. Do zadań zespołu do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uczniowi należy: 

1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia, 

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia 

posiadającego orzeczenie lub opinię, o których mowa w §86e ust. 2 pkt 1- także 

z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii, 

3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu 

ich realizacji 

10. Zespoły problemowo – zadaniowe dyrektor powołuje w miarę potrzeb do wykonywania 

konkretnych zadań związanych z organizacją pracy szkoły. 
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Zadania pedagoga szkolnego 

§ 130b 

1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 

szkolnych. 

2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb. 

3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, 

w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli. 

5. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wychowawców i innych 

specjalistów wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o 

których mowa w odrębnych przepisach. 

6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej. 

7. Bieżąca analiza sytuacji wychowawczej w szkole oraz systematyczne przekazywanie 

informacji na ten temat Radzie Pedagogicznej. 

8. Kontrola spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego. 

9. Stała współpraca z wychowawcami klas. 

10. Pedagog odpowiada za odpowiedni poziom pracy opiekuńczej i wychowawczej. 

11. W uzasadnionych przypadkach pedagog ma prawo w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu 

występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz reprezentowania szkoły 

przed tym sądem oraz współpracy z kuratorem sądowym i policją. 

12. Do zadań pedagoga w szkole należy ponadto: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, oraz wspieranie mocnych stron 

uczniów; 

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym uczniów; 

3) skreślony 

4) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

5) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych. 

§ 130 c – skreślony 
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Zadania logopedy 
 

§ 130 d 

 

1. Kształtowanie prawidłowej mowy, czyli dbanie o jej rozwój pod względami: fonetycznym, 

gramatycznym i leksykalnym. 

2. Stymulowanie rozwoju językowego uczniów w różnych aspektach mowy. 

3. Badania przesiewowe oraz badania dodatkowe dzieci w szkole podstawowej. 

4. Indywidualna diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z wadami wymowy. 

5. Współpraca z rodzicami, wychowawcami oraz nauczycielami. 

6. Współpraca i konsultacje z psychologiem, pedagogiem, PPP. 

7. Do zadań logopedy w szkole należy ponadto: 

1) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej 

i pisma; 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy 

logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy 

z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem; 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności 

od rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia; 

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Zadania terapeuty pedagogicznego 

§ 130e 

 

1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1)  prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi 

2)  prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

3)  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

4)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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Rozdział 11                 Uczniowie Szkoły  
 

Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki 
 

§ 131 

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

2a Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w 

danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. 

2b Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 2a, jeżeli dziecko: 

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 

w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo 

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez 

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną, zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje 

określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

2c Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek  

rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok 

szkolny. 

1) Wniosek, o którym mowa w ust 2c składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w 

którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego 

3. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum.  

4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne 

w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.  

4a W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej 

jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z ust.7. 

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym 

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa 

w ust.4a, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok 

szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.  

6. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z ust.2c 

pkt.1) kontynuuje przygotowanie w przedszkolu lub innej formie wychowania 

przedszkolnego.  

7. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których 

mowa w pkt 4a rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej 

niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

1) Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek 

rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym 
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roku szkolnym. 

2) Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 7 lat. 

3) Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. 

Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku 

szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. 

4) Do wniosku, o którym mowa w ust.2c oraz 7 pkt 1) dołącza się orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez 

dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno- -pedagogiczną, 

założoną zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników 

posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych. 

5) Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z ust.7 

pkt 1), kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie 

wychowania przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z 

niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

także w ośrodku umożliwiającym dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z 

upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio 

obowiązku, o którym mowa w ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.  

8. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – 

wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

9. Na wniosek rodziców, Dyrektor Zespołu Szkół w obwodzie, którego dziecko mieszka, może 

zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki 

jego spełniania. Dziecko spełniając obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać 

świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły 

na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor 

zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego. 

 

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły 

§ 131a 

 

1. Rekrutację uczniów przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

a) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się zgodnie z kryteriami i terminami rekrutacji 

wynikającymi ze stosownego rozporządzenia MEN; 

b) Rekrutację dzieci przeprowadza się zgodnie z harmonogramem i regulaminem ustalonymi 

na dany rok szkolny przez Dyrektora ZPO;  

c) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodzica. 

2. Do szkoły przyjmuje się: 

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły; 
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2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, 

jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca. 

3. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat 

i nie odroczono im obowiązku szkolnego.  

4. skreślony  

5. skreślony 

6. skreślony 

7. skreślony  

8. Terminy postępowania rekrutacyjnego określa stosowne rozporządzenie MEN. 
  

Prawa i obowiązki ucznia 
 

§ 132 

1. Uczeń ma prawo do: 

1)  wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, 

społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym, 

2) zintegrowanego i otwartego na nowe treści systemu wiedzy i umiejętności, 

3) do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach 

jego dotyczących, 

4) do swobody myśli, sumienia i wyznania z poszanowaniem praw i wolności innych osób, 

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 

w nauce, 

6) odwoływania się od oceny – zgodnie z trybem odwoławczym, zawartym 

w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, 

7) opieki wychowawczej podczas pobytu w szkole, zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę 

i poszanowanie jego godności, 

8) pomocy w przypadku trudności w nauce – ze strony nauczycieli, 

9) rozwijania zainteresowań oraz zdolności przez swobodny wybór kół zainteresowań 

i innych zajęć pozalekcyjnych, 

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki, 

11) reprezentowania szkoły na zawodach sportowych, turniejach, konkursach, itp., 

12) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

13) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, 

14) korzystania z pomocy materialnej szkoły oraz innych instytucji do tego upoważnionych 

zgodnie z odrębnymi przepisami, 

15) indywidualnego programu kształcenia, 

16) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

w organizacjach działających w szkole. 

2. Uczniowie mogą organizować imprezy kulturalne, sportowe, rozrywkowe na terenie szkoły 

w uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu i pod opieką nauczyciela. 
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3. Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły, 

2) uczęszczać na zajęcia edukacyjne, należycie przygotowywać się do nich oraz aktywnie 

w nich uczestniczyć, a także nie zakłócać przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie, 

3) punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne,  

4) przedstawić w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły pisemne usprawiedliwienie 

nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie; 

5) - zaświadczenia lekarskiego, 

6) - oświadczenie rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności na zajęciach, 

7) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, innych pracowników 

szkoły oraz pozostałych uczniów, 

8) współtworzyć autorytet szkoły, 

9) dbać o życie, zdrowie własne oraz kolegów, o higienę osobistą i schludny wygląd 

zewnętrzny 

10) w dni, będące uroczystościami szkolnymi – przychodzić do szkoły w „stroju galowym”, 

11) w dni powszednie przychodzić do szkoły w stroju dowolnym, ale czystym i schludnym, 

dostosowanym do wieku dziecka, 

12) dbać o mienie szkoły, ład i porządek w szkole, 

13) zgłaszać przed lekcją swoje nieprzygotowanie do zajęć, 

14) sumiennie wypełniać obowiązki dyżurnego klasowego. 

15) przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, w tym nie korzystać z telefonów 

komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych. 

 

§ 133 

 

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za: 

1) bardzo dobre wyniki w nauce, 

2) wzorową postawę, 

3) zajęcie czołowych miejsc w konkursach przedmiotowych i tematycznych, 

4) osiągnięcia sportowe, 

5) pracę na rzecz szkoły i poza nią. 

2. Przyznaje się następujące nagrody: 

1) pochwała ucznia przez wychowawcę, 

2) pochwała ucznia przez dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej, 

3) nagroda rzeczowa fundowana przez radę rodziców lub sponsora, 

4) list pochwalny do rodziców, 

5) dyplom dla ucznia. 

6) stypendium szkolne  

3. Nagroda może być przyznana lub udzielona na wniosek nauczyciela, wychowawcy, 

samorządu klasowego, samorządu uczniowskiego, dyrektora, rady pedagogicznej 

po odpowiednim umotywowaniu. 
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§ 134 

1. Uczeń naruszający postanowienia zawarte w Statucie Szkoły podlega karze. 

2. Stosuje się w szkole następujące kary: 

1) upomnienie ustne od nauczyciela 

2) upomnienie ustne od dyrektora szkoły,  

3) naganę wychowawcy; 

4) naganę wychowawcy z wpisaniem do dziennika; 

5) naganę dyrektora; 

6) naganę dyrektora z wpisaniem do dziennika; 

7) pisemnym powiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu ucznia. 

3. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. 

4. Za ciężkie naruszenie postanowień statutu lub regulaminów uczeń może być przeniesiony 

do równoległego oddziału w swojej szkole. 

5. Jeżeli uczeń szczególnie ciężko naruszy obowiązujące przepisy, Rada Pedagogiczna może 

upoważnić Dyrektora Zespołu do wystąpienia z wnioskiem do organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

6. Kwalifikacji – czy czyn popełniony przez ucznia jest ciężkim lub szczególnie ciężkim 

naruszeniem przepisów – dokonuje Rada Pedagogiczna. 

7. W przypadku ciężkiego lub szczególnie ciężkiego naruszenia postanowień Statutu Szkoły 

lub przepisów można udzielić kary stosownej do wykroczenia z pominięciem poszczególnych 

szczebli kar. 

8. Od kary wymierzonej przez wychowawcę można odwołać się do Dyrektora Zespołu.. Uczeń 

lub jego rodzice mają prawo do odwołania się od zastosowanej w stosunku do ucznia kary 

w terminie do 7 dni od daty przekazania informacji o karze przez wychowawcę klasy. 

9. Dyrektor Zespołu, do którego wniesiono odwołanie może zmienić rodzaj kary lub uniewinnić 

ucznia, względnie przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia wychowawcy. 

10. Od kary wymierzonej przez Dyrektora Szkoły uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 

mogą wnieść odwołanie. 

11. Odwołanie składa się na piśmie w terminie 7 dni do Dyrektora Szkoły, który powołuje 

komisję w składzie:  

1) Dyrektor Zespołu lub Wicedyrektor ds. Szkoły Podstawowej jako przewodniczący 

komisji; 

2) opiekun Samorządu Uczniowskiego; 

3) wychowawca oddziału; 

4) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. 

12. Komisja dokonuje rozpoznania odwołania, bada sprawę i ponownie ocenia postępowanie 

ucznia.  

13. Ustalenia komisji są ostatecznym stanowiskiem szkoły. 

14. Rodzice dziecka mają prawo wniesienia sprzeciwu od decyzji dyrektora lub komisji 

do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny (zgodnie 

z ich uprawnieniami) w terminie 3 dni od daty poinformowania rodziców o stanowisku 

komisji.  
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15. Do czasu decyzji organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie kary nie dłużej jednak niż na 14 dni. 

16. Jeżeli odwołanie zmierzało do zmniejszenia kary lub uniewinnienia ucznia nie można 

w wyniku zastosowania procedury odwoławczej wymierzyć kary bardziej dotkliwej.  
 

Rozdział 12    Procedura i tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 

§ 135 

1. Każdy członek społeczności szkolnej (uczeń, jego rodzice, opiekunowie prawni, nauczyciele 

i pracownicy niepedagogiczni) oraz pozostałe osoby mogą składać do Dyrektora Zespołu 

skargi i wnioski dotyczące w szczególności pracy Zespołu i wykonywanych zadań 

statutowych placówki. 

2. Skargi i wnioski można składać we własnym interesie oraz w interesie społecznym. 

3. Wniesienie skargi nie powoduje jakiegokolwiek uszczerbku lub zarzutu w stosunku do osoby 

składającej skargę.  

4. Skargę lub wniosek składa się w formie pisemnej. 

5. Osoba odbierająca skargę lub wniosek potwierdza fakt przyjęcia pisma.  

6. Skargi anonimowe (nie zawierające imienia i nazwiska/nazwy oraz adresu wnoszącego) 

pozostawia się bez rozpoznania.  

7. Jeżeli z treści skargi nie można ustalić jej przedmiotu, niezwłocznie wzywa się wnoszącego 

do złożenia dodatkowych wyjaśnień i pisemnego uzupełnienia skargi. 

8. Składający skargę powinien złożyć dodatkowe wyjaśnienia i uzupełnienie w terminie 7 dni 

od daty otrzymania wezwania. Jeżeli nie uczyni tego w wyznaczonym terminie, jego skarga 

pozostanie bez rozpoznania (wezwanie do uzupełnienia skargi powinno zawierać pouczenie 

w tej sprawie). 

9. Po wpłynięciu skargi Dyrektor Zespołu niezwłocznie podejmuje niezbędne kroki w celu 

przeanalizowania, wyjaśnienia i zbadania zarzutów (analizuje dokumentację, wysłuchuje 

wszystkie zainteresowane osoby/strony, gromadzi materiały dotyczące kwestii spornych) 

a następnie podejmuje decyzję w sprawie. 

10. Jeżeli po zbadaniu i przeanalizowaniu sprawy Dyrektor Zespołu stwierdzi zaistniałe 

uchybienia i nieprawidłowości, wydaje polecenie lub podejmuje inne stosowne środki w celu 

ich usunięcia. 

11. Jeżeli po zbadaniu i przeanalizowaniu sprawy Dyrektor Zespołu nie stwierdzi żadnych 

uchybień i nieprawidłowości, oddala skargę jako bezpodstawną. 

12. W terminie 14 dni (w szczególnie uzasadnionych przypadkach 30 dni) od daty wpłynięcia 

skargi lub wniosku Dyrektor Zespołu przekazuje wnioskodawcy na piśmie treść decyzji wraz 

z uzasadnieniem. 

13. Wnioskodawca może się odwołać od decyzji Dyrektora Zespołu do organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

14. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie, ani 

też innej osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej. 
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15. Skargi i wnioski oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje 

się w sposób ułatwiający kontrole przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg. 

 


