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DZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

  § 1. 1. Szkoła Podstawowa nr 63 w Poznaniu zwana dalej szkołą, jest placówką 

publiczną. 

  2. Siedzibą szkoły jest budynek  przy ul. Starołęckiej  142. 

  3. Szkoła nosi numer 63. 

  4. Szkoła nosi imię Ksawerego Zakrzewskiego. 

  5. Pełna nazwa szkoły brzmi– Szkoła Podstawowa nr 63 im. Ksawerego Zakrzewskiego  

w Poznaniu i jest używana w pełnym brzmieniu.  

  6. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Poznań.  

  7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Wielkopolski Kurator 

Oświaty w Poznaniu. 

        8. Podstawowymi aktami prawnymi, na podstawie których powstał Statut są:  

1) Ustawa z 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);  

2) Ustawa z 14 grudnia 2016r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 60);  

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz 366).  

 

§ 2. 1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.  

2. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne. 

          3. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego  

i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

 

§ 3. 1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

 

§ 4. 1. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) szkole– należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 63 im. Ksawerego         

Zakrzewskiego 

2) statucie– należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 63 im. Ksawerego  

Zakrzewskiego w Poznaniu, 

3) nauczycielu– należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły, 

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

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 

5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Poznań, 
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6) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy rozumieć Wielkopolskiego Kuratora 

Oswiaty. 

 

 §5. 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się: 

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców; 

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły  

w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

3) w przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jestwiększa niż 

liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie 

kryteriów określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.                   

z 2017 r. poz. 59) oraz przez Prezydenta Miasta Poznania.  

2.  Szkoła prowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.  

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 

oraz klas pierwszych.  

 

DZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 6.  Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające 

szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

 

   § 7. 1.   Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

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

widzenia dydaktycznego, 

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz 

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę 

potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do 

uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć 

edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziale przedszkolnym,  

2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej, 

3) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.  

 

§ 8. 1. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie 

całościowego rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych z:  

1) wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym  

i poznawczym obszarze jego rozwoju, 
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2) tworzeniem warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę  

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa, 

3) wspieraniem aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej                              

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych, 

4) zapewnieniem prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony, 

5) wspieraniem samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborem treści adekwatnych do 

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,             

z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań, 

6) wzmacnianiem poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie, 

7) promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków  

i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową              

i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 

8) przygotowywaniem do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbaniem             

o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 

pojawiających się w szkole oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, 

9) tworzeniem sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, 

środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, 

10) tworzeniem warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie 

wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do 

etapu rozwoju dziecka, 

11) tworzeniem warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy, 

12) współdziałaniem z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka, 

13) kreowaniem, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania 

przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w szkole, 

inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających                     

z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju, 

14) systematycznym uzupełnianiem, za zgodą rodziców, realizowanych treści 

wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka 

zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju, 

15) systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących 

do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole, 

16) organizowaniem zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie 

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego, 
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17) tworzeniem sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

2. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój     

biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania                  

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, 

przyjaciele), 

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej             

i etnicznej, 

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych 

osób, 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, 

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania, 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki, 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, 

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat, 

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji, 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie                

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej, 

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość, 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy, 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

 3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez: 

1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie 

dalszego kształcenia, 

2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od 

dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata, 

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację 

świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego             

i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego, 

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia, 

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego 

otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego, 

6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale 

wartościowych celów, 

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka, 

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej, 
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9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami                 

i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu, 

10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych, 

11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych, 

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia, 

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

i właściwą postawę ciała, 

14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego 

żywienia i higieny pracy umysłowej, 

15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.)                   

i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy, 

16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo, 

17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności, 

18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich 

właściwego stosunku, 

19) rozwijanie umiejętności asertywnych, 

20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, 

tolerancji, sprawiedliwości i wolności, 

21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 

22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących                        

w relacjach międzyludzkich, 

23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia 

rodzinnego, 

24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym 

i prywatnym, 

25) integrację uczniów niepełnosprawnych, 

 

  § 9. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych 

warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania: 

1) integrację wiedzy nauczanej w procesie edukacji wczesnoszkolnej na pierwszym etapie 

edukacyjnym, 

2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,  

3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole, 

4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, 

dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć dodatkowych, 

5) pracę pedagoga/psychologa szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, 

6) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 7 w Poznaniu, Sądem 

Rodzinnym w Poznaniu, Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej w Poznaniu, Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu i innymi organizacjami i stowarzyszeniami 

wspierającymi szkołę.  

 

 

  § 10. 1. O bezpieczeństwo uczniów dbają wszyscy pracownicy szkoły.  
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  2. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia 

do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez: 

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki przez nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły,  

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na 

korytarzach– zasady i organizację ww. dyżurów określa regulamin, 

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach, 

4) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym wieku 

dla oddziałów przedszkolnych, I–III oraz IV–VIII, 

5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami              

i po zajęciach lekcyjnych, 

6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp, 

7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu 

uczniów, rodzaju pracy, 

8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne 

prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej, 

9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej, 

10) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego      

w stanie pełnej sprawności i stałej czystości, 

11) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów, 

12) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia, 

a także: 

13) natychmiastową reakcję pracowników na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania 

uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa, 

14) zwracanie się pracownika obsługi szkoły do osób postronnych wchodzących na teren 

szkoły o wpisanie się do dziennika wejść, 

15) niezwłoczne zawiadamiania dyrektora szkoły przez nauczyciela i innych pracowników     

o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub 

stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. Szczegółowe procedury określa 

dokument Polityka ochrony dziecka przed krzywdzeniem.  

 

DZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

 

 § 11. 1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rada pedagogiczna, 

3) samorząd uczniowski, 

4) rada rodziców. 

   2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,  

w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora, w sprawach z zakresu obowiązku 

szkolnego uczniów, jest Wielkopolski Kurator Oświaty. 
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  3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,  

w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu 

zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 1 

DYREKTOR SZKOŁY 

 

§ 12. 1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest 

przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady 

pedagogicznej. 

2. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych               

w szkole, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,  

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom                        

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,  

9) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

10) występowanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia 

do innej szkoły, 

11) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacji o działalności szkoły, 

12) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej 

kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa, 

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

oraz określenie warunków jego spełniania, 

14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie 

szkoły podstawowej,  

15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów 

nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 
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16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od 

początku następnego roku szkolnego, 

17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, 

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

takiego nauczania, 

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

20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i rodziców, 

wspomaganie nauczycieli, 

21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów 

tygodniowego rozkładu zajęć, 

22) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia, 

  3. Inne kompetencje Dyrektora reguluje Kodeks pracy i przepisy prawne.. 

  4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, 

radą rodziców i samorządem uczniowskim. 

  5. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą 

organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.   

  6. Stanowisko wicedyrektora szkoły tworzy się przy minimum 12 oddziałach. Obowiązki 

wicedyrektora określa zakres czynności ustalonych przez Dyrektora szkoły.   

  7. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa 

wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora. 

 

ROZDZIAŁ 2 

RADA PEDAGOGICZNA 

 

§ 13. 1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni              

w szkole.  

          2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej. 

          3.  Do jej kompetencji stanowiących należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu    

doskonalenia pracy szkoły.  

6) Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów 

   4. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć, 

2) projekt planu finansowego szkoły, 

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

4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych           

w szkole, 
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5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć             

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia, 

7) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program 

nauczania, 

8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole 

podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 

9) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć 

10) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania, 

  5. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 

  6. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala 

statut lub jego zmiany. 

1) Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły,                     

a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

2) Dyrektor szkoły w ciągu 7 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu. 

3) Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego 

upublicznienie społeczności szkolnej. 

4) Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w bibliotece szkolnej oraz na 

stronie internetowej szkoły.  

        7. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę          

o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji 

kierowniczej w szkole. 

  8. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 

dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

  9. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

ROZDZIAŁ 3 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

§ 14. 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu 

może być rada samorządu uczniowskiego.  

         2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin 

uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie 

może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

         3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły            

w sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów. 

         4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela. 

http://www.psp2.radom.pl/
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        5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi 

szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach 

dotyczących praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu           

z dyrektorem, 

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

6) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej.  

 6. Samorząd uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować 

działania z zakresu wolontariatu.  

7. Samorząd uczniowski może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.  

 

ROZDZIAŁ 4 

RADA RODZICÓW 

 

§ 15. 1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

      2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 

dokumentem. 

      3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

we wszystkich sprawach szkoły. 

      4. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły,  

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 

4) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora. 

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2. 

6. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 
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ROZDZIAŁ 5 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

 

§ 16. 1.Każdy z organów szkoły ma zapewnioną możliwość swobodnego działania           

i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji zawartych w statucie. 

2. Organy szkoły wymieniają pomiędzy sobą informacje o podejmowanych                               

i planowanych działaniach lub decyzjach. 

3. Sytuacje konfliktowe należy rozwiązywać wewnątrz szkoły. 

4. Każdy z organów szkoły współdziała z Dyrektorem szkoły w sprawach leżących we 

wspólnych kompetencjach. 

5. Kompetencje poszczególnych organów mogą być rozszerzone lub w inny sposób 

zmienione stosownie do ewentualnych zmian w prawie oświatowym. 

6. Rozwiązywanie sporów między organami szkoły: 

1) w przypadku, gdy organ szkoły współpracujący z Dyrektorem podejmuje decyzję 

niezgodną z prawem, Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w danej sprawie 

celem wycofania przyczyny sporu; 

2) spory między pozostałymi organami szkoły są wyjaśniane i rozstrzygane przez Dyrektora 

szkoły, który o ich zaistnieniu winien być niezwłocznie powiadomiony przez organ/y/ 

szkoły; 

3) Dyrektor szkoły rozwiązuje spór w następującym toku postępowania: 

a) wysłuchuje obie strony, zasięga opinii odpowiednich osób, instancji, organów     

szkoły, itp., celem właściwego rozeznania sporu, okoliczności, itp.; 

b)  bada zgodność z prawem przedmiotu sporu, okoliczności, itp.; 

c)  przedstawia stronom sporu wyniki postępowania wyjaśniającego i sugeruje sposób 

porozumienia albo podejmuje decyzje w ramach swoich kompetencji w celu 

rozwiązania sporu; 

d) strony sporu i osoby prowadzące postępowanie wyjaśniające zobowiązane są do 

poszanowania i przestrzegania prawa oraz do aktywności w wysuwaniu inicjatyw                  

w kierunku osiągnięcia porozumienia na jego gruncie. 

7. Organa szkoły informują się wzajemnie o zmianach dokonywanych w regulaminach 

swoich działalności. 

 

§ 17. 1. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia 

dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych 

zasad funkcjonowania szkoły. 

2. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania  

w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających 

ze statutu i planów pracy szkoły. 

3. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile 

zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia 

decyzji. 

4. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach 

swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak            
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o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach 

bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły. 

5. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły, 

po wysłuchaniu zainteresowanych stron. 

 

DZIAŁ IV 

ORGANIZACJA  PRACY SZKOŁY 

 

ROZDZIAŁ 1 

ORGANIZACJA NAUCZANIA 

 

§18. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania, 

zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

2) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym: 

a) dydaktyczno-wyrównawcze, 

b) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju 

lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 

4) zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego    

 szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

5) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

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

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

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

tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 

 

§ 19. 1. Zajęcia w szkole prowadzone są:  

1) w systemie klasowo-lekcyjnym- godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to 

wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej, 

2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału  

na grupy, opisanych w niniejszym statucie, 

3) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z równych poziomów 

edukacyjnych: specjalistyczne z wf-u, 

4) w toku nauczania indywidualnego, 

5) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą, 

6) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyklasowej: wycieczki turystyczne                      

i krajoznawcze, zielone szkoły. 
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§ 20. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje 

nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne 

należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami. 

§ 21. 1. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim dniu 

września, a kończą się w pierwszy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września 

wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po 

dniu pierwszego września. 

2.Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz 

ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

§ 22. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 

szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły,                         

z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.  

2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja 

danego roku.  

3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły 

dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy 

rozkład zajęć edukacyjnych. 

4. Szkoła używa dziennika elektronicznego jako dziennika dokumentującego zajęcia 

lekcyjne. 

 

§ 23. 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej 

jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale. 

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

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku 

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

4. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły                    

w następujących przypadkach: 

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy, 

2) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi. 

5. Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 14 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. 

6. Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca. 

 

§ 24. 1. Zasady organizowania zajęć z Religii/ Etyki regulują odrębne przepisy. 

 

§ 25. 1. Zasady organizowania zajęć Wychowania do życia w rodzinie regulują odrębne 

przepisy.  

 

§ 26. 1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli 

na praktyki pedagogiczne oraz wolontariat na podstawie pisemnego porozumienia zawartego 
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między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi 

nauczycielami a szkołą wyższą. 

2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie                         

z odrębnymi przepisami. 

 

§ 27. 1. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców  

i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne 

szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć 

dydaktycznych w wymiarze ustalonym przez MEN. 

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 1, mogą być 

ustalone:  

1) w dni, w których w szkole odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki  

w szkole podstawowej; 

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone  

w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków 

wyznaniowych. 

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami 

społeczności lokalnej. 

3. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września informuje nauczycieli, uczniów 

oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od 

zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 4. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni  

wolnych od zajęć dydaktycznych ustalonych na podstawie ust. 4, dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego może, 

za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne  

od zajęć dydaktycznych. 

5. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4, w szkole organizowane  

są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców o możliwości 

udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu i na stronie WWW szkoły. 

6. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas 

określony, jeżeli: 

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa; 

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

żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne. 

7. Zajęcia, o których mowa w ust. 8, podlegają odpracowaniu w wyznaczonym  

przez dyrektora terminie. 

8. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 

szkolnym 

określa arkusz organizacyjny.  

9.  Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 
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10. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu 

programów dla danej klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

11.  Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych 

warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu          

w sprawie ramowych planów nauczania. 

12.  Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone                        

w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

13.  Liczba uczniów w klasach I-III może być zwiększona do 27, w przypadku 

konieczności przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły. 

14. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I-III 

dyrektor szkoły dokonuje: 

1) podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu oddziałowej Rady Rodziców lub; 

2) zatrudnia asystenta nauczyciela, za zgodą organu prowadzącego, który wspiera 

nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym 

oddziale bez dokonywania podziału,.  

15. W przypadkach, jak w ustępie 15 pkt 2, dyrektor szkoły może odstąpić od 

podziału oddziału, gdy oddziałowa Rada Rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem  

do dyrektora szkoły z prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego.  

16. Liczebność uczniów w klasach IV – VIII określa organ prowadzący. 

17. Dyrektor szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby 

uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych.   

18. W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień nauki. 

 

ROZDZIAŁ 2 

ZASADY PODZIAŁU NA GRUPY I TWORZENIE STRUKTUR 

MIĘDZYKLASOWYCH 

 

§28. 1. Na zajęciach obowiązkowych z informatyki w klasach IV-VIII dokonuje się 

podziału na grupy w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Liczba uczniów w grupie nie 

może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej. 

2. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, dokonuje się 

podziału na grupy w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.   

3. Na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego dokonuje się podziału na 

grupy w oddziałach liczących powyżej 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup 

międzyklasowych. 

4. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt  

i chłopców. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-03-2015&qplikid=1#P1A6
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ROZDZIAŁ 3 

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI 

 

§ 29. 1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej                         

i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie 

zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz                    

w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej                           

i kulturalno-rekreacyjnej. 

2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:  

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości                                

o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, 

2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania 

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów. 

 3. Do zadań biblioteki należy: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych 

nośników cyfrowych itp.), 

2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów, 

3) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie 

wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień 

we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i 

piękno zawarte w treści książek, 

4) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych, 

5) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

  4. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:  

1) uczniami, poprzez: 

a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek, 

b) tworzenie aktywu bibliotecznego, 

c) informowanie o aktywności czytelniczej, 

d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze    

literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych, 

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez: 

a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych                        

i czasopism pedagogicznych, według potrzeb, 

b) organizowanie wystawek tematycznych, 

c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki, 

d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych, 



18 

 

e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa, 

3) rodzicami, poprzez: 

a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci, 

d) udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych 

dokumentów prawa szkolnego, 

4) innymi bibliotekami, poprzez: 

a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej, 

b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp., 

c) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych. 

 

ROZDZIAŁ 4 

ORGANIZACJA ŚWIETLICY 

 

§30. 1. W szkole działa świetlica dla uczniów. 

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze 

względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności 

wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole: 

1) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci osób samotnie wychowujących, 

2) w drugiej kolejności obydwojga pracujących rodziców, 

3) pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc. 

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

rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły. 

4. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.  

5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności 

szkoły. 

6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Każda grupa ma swojego 

wychowawcę. 

7. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.  

8. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają 

sprawozdania ze swojej działalności. 

9. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w 

zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, 

otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. 

10. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy 

świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.  
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ROZDZIAŁ 5 

WOLONTARIAT 

 

§31.1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariusza „Podziel Się Sercem”                  

(w skrócie SKW). 

2. SKW ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, 

reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania  

w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne  

i kulturalne. 

        3.Cele działania SKW: 

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, 

2) angażowanie całej społeczności szkolnej w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc 

innym, 

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

życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach, 

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

kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym, 

5) pośredniczenie we włączaniu uczniów do działań o charakterze wolontarystycznym,                     

w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych  

w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje, 

6) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej, 

7) promowanie idei wolontariatu, 

8) prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy. 

4.Wolontariusze:  

1) osoby pracujące na zasadzie wolontariatu, 

2) wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesi 

pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna, 

3) warunkiem wstąpienia do SKW jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której 

obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców, 

4) mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki  

i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych, 

5) kierują się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych, 

6) wywiązują się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań, 

7) systematycznie wpisują do Dzienniczka Wolontariusza wykonane prace. Wpisów może  

dokonywać także koordynator oraz osoba lub przedstawiciel instytucji, na rzecz której 

wolontariusz działa, 

8) uczestniczą w pracy Klubu, a także w spotkaniach dla wolontariuszy, 
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9) starają się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując swoje zdolności  

i doświadczenie, zgłaszać własne inicjatywy, 

10) swoim postępowaniem starają się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować 

swoją szkołę oraz być przykładem dla innych, 

11) zobowiązani są do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie Szkolnego Klubu  

Wolontariusza „Podziel Się Sercem”, 

12) wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie  

regulaminu SKW. O skreśleniu z listy decyduje opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza. 

5. W szkole działa Szkolne Koło Caritas.  

 

§32. 1. Szkolnym Klubem Wolontariatu opiekuje się nauczyciel – koordynator, który 

stworzył Klub, zgłosił akces do opieki nad Kołem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły. 

2. Opiekun Koła ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki  

     w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych  

     lub deklarujących pomoc  rodziców. 

3. Na koniec każdego roku szkolnego odbywa się ewaluacja działań Klubu, w celu         

podsumowania działalności, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, wskazanie     

obszarów dalszej działalności. 

 

§33. 1. Formy działalności Klubu: 

1) działania na rzecz środowiska szkolnego 

2) działania na rzecz środowiska lokalnego. 

§34. 1. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla 

jego działalności. 

§35. 1. Szczegółową organizację wolontariatu w szkole określa Regulamin Szkolnego 

Klubu Wolontariusza „Podziel Się Sercem”. 

 

 

DZIAŁ V 

ORGANIZACJA, FORMY I SPOSOBY ŚWIADCZENIA POMOCY 

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

 

ROZDZIAŁ 1 

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ 

 

  § 36.1. Każdy uczeń szkoły ma prawo być objęty działaniami pedagogicznymi                             

i psychologicznymi, mającymi na celu rozpoznanie jego możliwości psychofizycznych,                   
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w tym szczególnych uzdolnień, indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz 

zaspokojenia tych potrzeb. 

2. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne. 

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 

a)  z niepełnosprawności; 

b)  z niedostosowania społecznego; 

c)  z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

d)  ze szczególnych uzdolnień; 

e)  ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

f)  z zaburzeń komunikacji językowej; 

g)  z choroby przewlekłej; 

h)  z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

i)  z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

k) sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi 

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

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za  granicą. 

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

5. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole udzielają wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole oraz pedagog szkolny, logopeda, psycholog. 

6. Pomoc psychologiczno – pedagogicznej jest organizowana i udzielana we 

współpracy z: 

a)     rodzicami ucznia 

b)    Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 

c)     instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,   

7. Z inicjatywą o pomoc psychologiczno – pedagogiczną może wystąpić: 

a) uczeń 

b) rodzic  ucznia 

c) dyrektor  

d) każdy nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniem 

e) pielęgniarka szkolna 

f) poradnia 

g) pracownik socjalny 

h) asystent rodziny 

i)  kurator sądowy. 

8. Wnioski przedkłada się wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków                          

z instytucji zewnętrznych wnioski lub prośby można kierować do sekretariatu szkoły.  

9. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach; 
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2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, w szczególności: 

a) pedagog, 

b) psycholog szkolny, 

c) logopeda, 

d) terapeuta pedagogiczny; 

3) pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia. 

 

ROZDZIAŁ 2 

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ  

UDZIELANEJ W SZKOLE 

 

   §37. 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego 

nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem. Polega ona w szczególności na: 

a)     dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia                  

i jego potrzeb, 

b)    rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki 

nauczania, 

c)     indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych, 

d)    dostosowanie warunków  nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia. 

2. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

3. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

polega na: 

a) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia, 

b) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, 

intelektualnych i fizycznych ucznia, 

c) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności 

ucznia, 

d) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego 

wyposażenia i środków dydaktycznych, 

e) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych.  

 

 

ROZDZIAŁ 3 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  

UDZIELANA UCZNIOWI ZDOLNEMU 

 

 §38. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu udzielana jest poprzez: 

1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień, 
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2) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej 

samooceny i wiary w siebie, 

3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego 

uczniów, 

4) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych, 

5) promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły. 

2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów 

humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych  

i obejmują pracę: 

1) na lekcji 

2) poza lekcjami 

3) poza szkołą 

4) inne formy . 

3. Uczeń zdolny ma możliwość: 

1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad, 

3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań lekcyjnych, 

4) realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki. 

4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel: 

1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów, 

2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje celem 

ukierunkowania jego samodzielnej pracy, 

3) systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy 

ucznia w domu, 

4) współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia, 

5) składa wniosek do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki  

lub indywidualny tok nauki. 

5. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów 

z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii  

i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.  

6. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej  

składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką psychologiczno-pedagogiczną.  

7. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami                       

i uzdolnieniami uczniów. 

8. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych  

przypadkach po śródrocznej klasyfikacji, udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny 

tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanym w § 43 statutu 

szkoły. 

9. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju  

uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów, objęci są specjalną 

opieką nauczyciela. 
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ROZDZIAŁ 4 

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ 

 

§39. 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom: 

1) posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

2) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie  

tego orzeczenia, 

3) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których 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 w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest 

zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej 

pracy z uczniem, 

4) posiadającym opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie  

tej opinii. 

2. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną,     

 która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi     

ludźmi, analizują postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują 

wytwory ucznia, opinie z poradni. Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie 

definiują trudności/zdolności lub zaburzenia.  

3. 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 udziela tej  

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

4. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym 

     z uczniem.  

5. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą.      

     psychologiczno-pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie zapisu  

     w dzienniczku ucznia/ telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem. 

6. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli  

     w oddziale w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii     

 nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form 

pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. 

Informację o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje 

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

7. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii  

     od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno-     

     pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi  

     szkoły. 
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8. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7, współpracuje  

z rodzicami ucznia oraz w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole. 

9. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

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

szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

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

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane, 

niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy wpisuje powyższą 

informację w dzienniku wychowawcy/e-dzienniku lub listownie przekazuje  

na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie 

informacji.  

11. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

swojemu dziecku. Pisemną rezygnację składa u dyrektora szkoły. 

12. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych  

z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom. 

13. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyć się             

w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia. 

14. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole, dyrektor szkoły,  

za zgodą rodziców, występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie 

diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia.  

15. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele  

i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

16. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia 

specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.  

17. O objęciu ucznia zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.                           

O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na 

wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

18. W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog, logopeda, w miarę potrzeb                            

i możliwości specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

19.  Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 7 w Poznaniu oraz 

innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:  

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom                   

i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej                      

z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 
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ROZDZIAŁ 5 

ZADANIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW W ZAKRESIE UDZIELANIA 

POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDGOGICZNEJ 

 

§ 40. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  

psychofizycznych uczniów, z tym, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą 

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

deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się, 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu  

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów  

i ich uczestnictwo w życiu szkoły, 

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

5) udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań  

nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w 

szkole, 

6) udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy  

psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach 

organizowanych przez wychowawcę, 

7) uzupełnianie karty dostosowań wymagań edukacyjnych prowadzonych  

przez wychowawcę w obszarze dostosowania treści przedmiotowych, 

8) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia. Nauczyciel jest  

zobowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,  

u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności  

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. W przypadku ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia 

opracowuje się na podstawie tego orzeczenia, 

9) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach  

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. Polega to na: 

a) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia, 

b) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych,  

intelektualnych i fizycznych ucznia, 

c) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności  

ucznia, 
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d) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego  

wyposażenia i środków dydaktycznych, 

e) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych, 

10) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno - 

wyrównawczych, rewalidacyjno-kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych 

specjalistycznych);  

11) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania              

i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów 

ucznia; 

12) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze  

emocjonalnej i behawioralnej; 

13) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem  

zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych; 

14) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy; 

15) stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim  

charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania 

informacji zwrotnej zawierającej cztery elementy: 

a) wyszczególnienie i docenienie pozytywnych elementów pracy ucznia, 

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

uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności, 

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

d) wskazanie uczniowi sposobu, w jaki powinien pracować dalej. 

 

 

ROZDZIAŁ 6 

ZADANIA WYCHOWAWCY W ZAKRESIE WSPIERANIA UCZNIÓW 

 

§ 41.1. W zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom  

powierzonej klasy do obowiązków wychowawcy należy: 

1) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie 

trudności/zdolności uczniów, 

2) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych uczniów, 

3) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku, poprzez rozmowy z nim i jego 

rodzicami, obserwację zachowań ucznia i jego relacji z innymi, analizę zauważonych 

postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi   

w relację z uczniem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji 

dzieje. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, 
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dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica, itp.), analizowania wytworów dziecka. 

Może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych  

przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy, 

4) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą  

nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie, 

5) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy możliwych  

do uruchomienia w szkole, 

6) pisemne poinformowanie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku, podpisane  

przez dyrektora szkoły lub upoważnioną przez niego osobę,  

7) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach, 

8) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej i postępach ucznia, 

9) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom, 

10) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom,  

11) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu  

ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych  

i psychologicznyc,  

12) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze 

emocjonalnej i behawioralnej, 

13) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 

zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych. 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:  

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

i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań, 

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych  

potrzeb rozwojowych wychowanków, 

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

4) udział w pracach zespołu dla uczniów z orzeczeniami, 

5) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny  

i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania, 

6) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl. I) oraz pomoc w rozwiązywaniu  

konfliktów z rówieśnikami, 

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

szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce, 

8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej  

mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im 

pomocy w nauce, 
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9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia 

się, 

10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności,  

odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego  

i efektywnego organizowania sobie pracy, 

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

uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na mających trudności  

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

nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze                    

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

uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez 

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

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

materiału, 

12) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu,  

m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów 

wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „zielone szkoły”, 

13) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych 

stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko 

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

drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, 

przymiotami ducha i charakteru, 

14) współpracę z higienistką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach  

ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom, 

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

życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie 

pomocy.  

 

ROZDZIAŁ 7 

ZADANIA PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO 

§ 42. 1. Do zadań pedagoga/psychologa szkolnego należy: 

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

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia 

mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia, 

2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu  

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

uczestnictwo w życiu szkoły, 

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych, stanowiących barierę ograniczającą aktywne             

i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego, 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów, 

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
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7) zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia, 

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno 

pedagogicznej, 

9) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach  

kryzysowych, 

10) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości,  

predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

11) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców  

i wychowawców, 

12) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej, 

13) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych  porad                     

w  zakresie wychowania, 

14) wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych,  

rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń 

wewnętrznych WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych, 

15) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i  

stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia,  

16) nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do sądu rodzinnego, poradni  

psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji, 

17) przewodniczenie zespołowi powołanemu do opracowania indywidualnych programów  

edukacyjno-terapeutycznych, 

18) prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

ROZDZIAŁ 8 

ZADANIA LOGOPEDY 

 

§ 43. 1. Do zadań logopedy należy w szczególności:  

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu  

ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów, 

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

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

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,  

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych  

lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu placówki, 
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b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

5) prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

ROZDZIAŁ 9 

ZADANIA DORADCY ZAWODOWEGO 

 

  § 44.  Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,  

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych  

właściwych dla danego poziomu kształcenia,  

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień uczniów,  

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę, 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,  

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 

7) opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole, 

8) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć, 

9) prowadzenie dokumentacji zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

 

ROZDZIAŁ 10 

POMOC MATERIALNA UCZNIOM 

 

§ 45. 1. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic  

w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających 

z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

2.  O pomoc materialną mogą ubiegać się uczniowie szkoły prowadzonej przez 

Miasto Poznań oraz zamieszkali na terenie Poznania.  

3. Szczegółowe informacje o udzielaniu pomocy materialnej zamieszczone są                    

w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Poznania oraz na stronie 

Poznańskiego Centrum Świadczeń. 

4. Stypendia oraz zasiłki szkolne realizowane są przez Poznańskie Centrum 

Świadczeń. 

5. Formularze wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

wydawane są przez Poznańskie Centrum Świadczeń. 
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6. Wniosek składa się w Poznańskim Centrum Świadczeń zgodnie z obowiązującymi  

w tym zakresie przepisami.  

 

DZIAŁ VI 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

 

        § 46. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz 

odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów. 

2. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:  

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

przez szkołę, 

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

wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania 

danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania  

w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, 

motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii  

i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów, 

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

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku  

dla każdego człowieka, 

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

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

5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych 

wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych 

(zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość  

o pomoce i sprzęt szkolny, 

6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych uczniów, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, 

7)  prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach na 

 obowiązkowych i dodatkowych zajęciach, 

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

w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych 

zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia, 

9) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć)  

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia:  
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a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie  

tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym,  

b) osiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie  

tego orzeczenia, 

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

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

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie  

tej opinii, 

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

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,  

o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, 

e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 

określonych ćwiczeń na wychowaniu fizycznym, 

10) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy 

i umiejętności uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny, 

11) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w wewnątrzszkolnym systemie  

oceniania, 

12) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica, 

13) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami  

oceniania, 

14) informowanie rodziców o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach według  

formy ustalonej w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania, 

15) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 

m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie 

do udziału w konkursach, zawodach, 

16) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie 

możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą, 

17) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowy,; 

18) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów, 

19) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, 

aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach 

koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach 

doskonalenia zgodnie ze szkolnym planem WDN, 

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

organizowanych przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji,  

kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjne, 
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21) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę 

międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne 

rozpoczynanie i kończenie zajęć, 

22) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie 

prawidłowych wpisów do dziennika elektronicznego, arkuszy ocen i innych dokumentów,  

23) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności 

osobistej ucznia, 

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

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

26) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego  

programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu 

ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną, 

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

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest 

realizować: 

a) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami 

lub wychowankami albo na ich rzecz w wymiarze określonym przepisami dla danego 

stanowiska; 

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

opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające zainteresowania uczniów 

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

i doskonaleniem zawodowym. 

4. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach 

niepedagogicznych. 

5. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników 

niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz 

ustawa Kodeks pracy. 

6. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady 

wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące 

pracowników samorządowych.  

    

§ 47. 1. Do zadań wychowawcy klasy należy:  

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

przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.  

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:  

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 
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2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:  

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół   

uczniowski,  

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując 

ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest 

indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi 

trudnościami i niepowodzeniami), 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:  

         a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, 

b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec 

młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,  

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły; 

5) współpracuje z pedagogiem/psychologiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami 

świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także 

zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

     3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez: 

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły, 

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, 

planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania, 

3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na 

początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego, 

4) kształtowanie osobowości ucznia, 

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, 

psychologiem, higienistką, 

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej, 

7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo, 

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego 

możliwościami i zainteresowaniami, 

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

absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego, 

10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia, 

11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych 

formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych, 

12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami, 

13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość 

na terenie klasy, szkoły, osiedla, 

14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie 

przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w 
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porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami 

ucznia, 

15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań 

profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, 

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

przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią, 

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

śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, 

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

wychowawczych, 

18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej Zarządzeniami 

dyrektora szkoły, 

19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem 

wychowawczym– programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego 

i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych                

i szkolnych, 

20) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów. 

4. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, 

metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych 

od dyrekcji szkoły, pedagoga/psychologa szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę. 

5. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy                          

z udziałem samorządu klasowego i klasowej rady rodziców. 

6. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora 

szkoły, którego decyzja jest ostateczna. 

 

§ 48.1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych                               

i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę 

moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady 

solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane                                

z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, 

wychowawczą i opiekuńczą;  

3. Do zadań nauczyciela należy:  

1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, 

2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania, 

3) właściwie organizować proces nauczania, 

4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem 

oceniania, 

5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy, 
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6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz 

wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły 

w tym zakresie, 

7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować 

wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności, 

8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów, 

9) indywidualizować proces nauczania, 

10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, 

11) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły. 

 

§ 49. 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:  

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 

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

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i 

pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, 

5) udzielanie informacji bibliotecznych, 

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego, 

8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego, 

9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 

10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów. 

2. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:  

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców, 

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej, 

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką, 

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego, 

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich 

zamiłowań i uzdolnień, 

6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze, 

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o 

zachowanie zdrowia, 

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność. 

 

§ 50.1. W szkole działają zespoły składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia 

dydaktyczne w danym oddziale: 
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1) zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

2) zespół humanistyczny 

3) zespół matematyczno- przyrodniczy 

4) zespół wychowawczy. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez zespół, zaakceptowany przez 

Dyrektora. 

3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania 

wyników nauczania, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli, 

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

 

     § 51.1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do 

rozwiązywania problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów. 

     2. W skład zespołu wchodzą: pedagog, psycholog oraz wskazani przez dyrektora 

szkoły: 

1) po jednym wychowawcy z każdego rocznika szkolnego, 

2) w miarę potrzeb, inni nauczyciele.  

    3. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły. 

    4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności: 

1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów, 

2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły, 

3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej, 

4) opracowanie programu wychowawczego szkoły i jego stała ewaluacja. 

 

DZIAŁ VII 

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI 

 

 § 52. 1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać 

wychowawczą rolę rodziny. 

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

i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami. 

3.  Rodzice są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 
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2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,  

3) wspieranie procesu nauczania i wychowania, 

4 ) interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją, 

5) zaopatrzenia dziecka w niezbędne pomoce szkolne, 

6) interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających 

przygotowanie się do zajęć szkolnych, 

7) przeglądania zeszytów swoich dzieci, zachęcania do starannego ich prowadzenia, 

8) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka, 

9) dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole, 

10)interesowania się zdrowiem dziecka i współpracy z higienistką szkolną, 

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

12) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji 

rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza 

granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego 

czasowo za granicą), 

13) rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub 

obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych 

przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym 

zezwoleniu, 

14) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego i pierwszego etapu 

edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu, 

15) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze 

szkoły. 

16) współpracy z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności 

wychowawczych i rozwijaniu zdolności; 

17) pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko; 

18) uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem 

zebrań. 

 

  § 53. 1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych: 

1) na pisemną prośbę rodziców, 

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

i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną. 

 2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do 

zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor. 

 

     § 54. 1. W przypadku nieobecności ucznia rodzic usprawiedliwia nieobecność         

w ciągu 7 dni od powrotu ucznia poprzez dziennik elektroniczny lub pisemnie.  
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     § 55.1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia                           

i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej 

współpracy rodzice mają prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami, 

2) porad pedagoga  i psychologa szkolnego, 

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny, 

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły, 

5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami 

(dyżury pedagogiczne, zebrania) 

3. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym 

przez regulamin Rady Rodziców. 

4. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do dyrektora  

szkoły o zmianę wychowawcy klasy.  

 

DZIAŁ VIII 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

ROZDZIAŁ I 

STRÓJ SZKOLNY 

 

       

 § 56. 1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz 

noszenia stosownego stroju w stonowanych barwach (nie może mieć połyskujących aplikacji, 

wulgarnych i obraźliwych nadruków itp.). 

2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje  

strój galowy. 

1) dziewczęta: biała bluzka i ciemna spódnica lub spodnie, 

2) chłopcy: biała koszula i ciemne spodnie 

3. Zabrania się farbowania włosów, noszenia tipsów, malowania paznokci                 

i wyzywającego makijażu. 

4. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy 

oraz obuwie sportowe. 

5. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób  

zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu. 
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ROZDZIAŁ II 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 

 § 57. 1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. Uczeń ma także prawo do: 

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

wymaganiami, 

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

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

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

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

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

w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania, 

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

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

biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych, 

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

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

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

13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie 

przewozu do szkoły, 

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

i ulepszeń w życiu klasy i szkoły, 

15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego, 

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

wyborcze), 

17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich 

sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej 

podstawowych praw uczniów, 

18) pomocy materialnej. 

 

§ 58. 1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do: 

1) wychowawcy klasy, 

2) dyrektora szkoły. 

     2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub 

naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.  
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     3. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.  

     4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.  

     5. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.  

 

 § 59. 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły 

i stosownych regulaminach, a w szczególności: 

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka, 

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad 

poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu 

zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany 

jest do przybycia do sali, w której się one odbywają, 

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:  

a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, 

b) wykorzystać czas lekcji na pracę organizowaną przez nauczyciela, 

c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela, 

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez 

nauczyciela do wykonania w domu, 

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne, 

6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się 

na zajęcia; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego 

lub złożonego ustnie wychowawcy klasy oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka – 

ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy,  

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, 

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu, 

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, 

10) dbania o piękno mowy ojczystej, 

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego: 

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom, 

b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności, 

c) szanować poglądy i przekonania innych, 

d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,  

e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych 

powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu, 

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie 

pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp., 

14) nie używania narkotyków ani innych środków odurzających, 

15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu, 
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16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za 

zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice 

zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo 

koszty zakupu nowego mienia, 

17) nosić obowiązujący w szkole strój szkolny. 

2. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na 

zasadach określonych przez dyrektora szkoły. 

 

DZIAŁ IX 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

ROZDZIAŁ I 

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE, PROMOWANIE 

 

§ 60.1. Ocenianie uczniów ma na celu: 

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

o postępach w tym zakresie; 

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

zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć; 

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

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz  szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy; 

7)   kształtowanie   u   ucznia   umiejętności   wyboru   wartości   pożądanych    społecznie 

i kierowanie się nimi we własnym działaniu; 

8) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

1) określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć. 
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 4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 

oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia 

zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie 

szkoły.                                           

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych   z obowiązkowych               

i dodatkowych zajęć edukacyjnych  

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych               

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach                        

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

6. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 5 dostosowuje się w przypadku 

ucznia: 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – 

terapeutycznym, 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania na podstawie tego 

orzeczenia, 

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

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

specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – 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                  

i dokonanego przez nauczycieli i specjalistów. 

7. Nauczyciel udziela uczniom wsparcia emocjonalnego. 
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8. Nauczyciel w relacji z uczniem może informację zwrotną przekazać: 

1) przeprowadzając rozmowę indywidualną, 

2) pisząc notatkę w dzienniczku lub zeszycie przedmiotowym,  

3) pisząc obszerniejszą notatkę pod pisemną pracą kontrolną. 

 

§ 61.1. Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego 

powinno być rytmiczne i zaplanowane w czasie. 

2. Ustala  się  następującą  ilość  ocen  dla  przedmiotów  realizowanych  w wymiarze 

tygodniowym: 

1) Jedna godzina tygodniowo - minimum trzy oceny, 

2) Dwie godziny tygodniowo - minimum cztery oceny, 

3) Trzy godziny tygodniowo - minimum pięć ocen, 

4) Cztery i więcej godzin tygodniowo- minimum sześć ocen . 

3. Ocenianiu towarzyszą systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy                            

i umiejętności takie jak: 

1)  odpowiedzi ustne, 

2) testy, 

3) kartkówki (nauczyciel ma prawo sprawdzić przygotowanie ucznia do lekcji, wykorzystując                

w tym celu materiał z 3 ostatnich lekcji) 

4) sprawdziany wg specyfiki przedmiotu (nauczyciele ustalają między sobą datę sprawdzianu, 

zachowując wymóg nieprzekraczania dwóch sprawdzianów w tygodniu dla ucznia), 

5)  praca klasowa na zakończenie działu (dwie prace klasowe w tygodniu dla  ucznia)                        

4. Nauczyciele zapowiadają prace powtórzeniowe przynajmniej tydzień przed ich 

terminem i zaznaczają ten fakt w dzienniku. 

5. Nauczyciele planują terminy prac pisemnych (maksymalnie jedna w dniu,  a dwie                         

w tygodniu). 

 6. Forma i częstotliwość oceniania: 

1) odpowiedź na lekcji z trzech ostatnich lekcji, 

2) kartkówka (niezapowiedziana forma odpowiedzi  obejmująca materiał trzech ostatnich 

lekcji); wyniki kartkówki nauczyciel omawia nie później niż tydzień po 

przeprowadzeniu, 

3) odpowiedź ustna - ocena następuje na podstawie dobrowolnej odpowiedzi ucznia 

udzielonej w czasie lekcji, 
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4) sprawdzian (praca klasowa) - przygotowany i zapowiedziany                                                      

z tygodniowym wyprzedzeniem. Jest to samodzielna forma pracy pisemnej na lekcji pod 

nadzorem nauczyciela przewidziana w planie dydaktycznym. Maksymalna ilość prac 

tego typu - dwie tygodniowo; wyniki nauczyciel analizuje i omawia z uczniami nie 

później niż dwa tygodnie po przeprowadzeniu sprawdzianu 

5) praca na lekcji (aktywność) 

6) praca domowa - ocena następuje na podstawie samodzielnej pracy wykonanej  przez 

ucznia. 

7. Sposoby notowania postępów uczniów: 

1) oceny 

2) ocena opisowa 

3) gromadzenie prac pisemnych oraz innych wytworów i prac uczniów 

 

§ 62.1. Nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców  o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych                       

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

2. Wychowawca klasy informuje uczniów oraz ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

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

zachowania. 

3. Formy zawiadamiania rodziców o postępach ucznia w nauce: 

1) zebrania z rodzicami, dni otwarte, 

2) indywidualne konsultacje, 

3) kontakt telefoniczny, 

4) pisma polecone, 

5) e-dziennik, 

6) zeszyt  korespondencji, 

7) dzienniczek ucznia. 
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 4. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych dostosowując  do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

6. Dyrektor szkoły 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. 

7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

8.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z 

afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z 

nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca drugiego etapu edukacyjnego na 

wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki 

tego języka obcego nowożytnego.  

9. W przypadku ucznia, o którym mowa w  ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego 

wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie 

z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie orzeczenia.  

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

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”. 

11. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe. 

 

§ 63.1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 
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2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (bez kartkówek) nauczyciel ma 

obowiązek przechowywać cały rok szkolny. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel 

powinien uzasadnić ustaloną ocenę. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu 

dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację 

dotyczącą oceniania ucznia. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

5. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 

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

poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny 

zachowania – do kryteriów ocen zachowania; 

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

dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć; 

6. Nauczyciel uzasadnia ocenę uczniowi lub rodzicowi w bezpośredniej rozmowie. 

7. Uzasadnienie powinno nastąpić w formie  indywidualnego spotkania w terminie 

najkrótszym po wniesieniu prośby lub w formie: 

1) ogólne spotkanie rodziców; 

2) telefonicznie; 

3) pocztę elektroniczną; 

4) informacje zawarte w e-dzienniku; 

5) wpisy do zeszytu ucznia. 

8. Uzyskane przez ucznia oceny wpisywane są do e-dziennika; 

9. Sprawdzone i ocenione prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu, w czasie 

zajęć edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i ocenionych prac 

uczniów w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca, ze 

wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie oraz  

udzieleniu wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy dalej 

uczyć, aby pokonać trudności. 
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10.  Sprawdzone i ocenione prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć 

edukacyjnych najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia. 

11. Uczniowi udostępnia jest tylko jego własna praca. 

12. Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie którym nauczyciel 

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

obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy 

pisemnej w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie 

jej omówienie   z uczniem. 

13. Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu                             

z nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć edukacyjnych. 

14. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom przez 

nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym: 

1) w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły, które odbywają zgodnie                                   

z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym; 

2) w czasie dyżurów nauczycieli danych zajęć edukacyjnych; 

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

 po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie. 

15. Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną 

pisemną pracą swojego dziecka zwraca ją nauczycielowi. Na prośbę rodzica, nauczyciel 

omawia sprawdzoną    i ocenioną pisemną pracę ucznia. 

 

§ 64.1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia 

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających                    

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć. 

2. W klasach I –III za opanowanie wiadomości i umiejętności edukacyjnych ustala się 

następujące oceny bieżące z zastosowaniem symboli: 

 symbol literowy A – wspaniale, otrzymuje uczeń, który biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami oraz umiejętnościami, jest aktywny podczas zajęć, solidnie 

przygotowuje się do zajęć, 

 symbol literowy B – bardzo dobrze, otrzymuje uczeń, który nabył niezbędną wiedzę             

i umiejętności w zakresie podstawy programowej, potrafi  ją  w pełni stosować                    

w różnych sytuacjach, jest aktywny podczas zajęć, solidnie przygotowuje się do zajęć, 
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 symbol literowy C – dobrze, otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę w zakresie 

podstawy programowej,  popełnia nieliczne błędy, wymaga czasami  pomocy 

nauczyciela, pracuje systematycznie, 

 symbol literowy D – umiejętność wymaga ćwiczeń, otrzymuje uczeń, który ma problem 

z opanowaniem  podstawy programowej, nie zawsze potrafi zastosować poznane 

umiejętności i wiadomości w praktyce, często wymaga pomocy nauczyciela, 

 symbol literowy E – umiejętność wymaga ćwiczeń i uzupełnienia wiedzy, otrzymuje 

uczeń, który ma duże problemy z opanowaniem podstawy programowej,  często 

wymaga pomocy nauczyciela, ma braki, które utrudniają wykonywanie zadań, 

popełnia  liczne błędy, 

 symbol literowy F – umiejętność nieopanowana, otrzymuje uczeń, który nie opanował  

podstawy programowej , wymaga ciągłej pomocy nauczyciela. 

3. Ocenianie w klasach I-III polega na gromadzeniu informacji o zachowaniu                            

i osiągnięciach edukacyjnych ucznia, jak również na sprawdzaniu postępów w nauce, 

adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka. 

4.  Funkcje oceny opisowej: 

1) Diagnostyczna – wskazuje stopień opanowania treści podstawy programowej, bada 

osiągnięcia uczniów; 

2) Informacyjna – dostarcza wiedzy na temat wkładu pracy, jaki był udziałem ucznia, co 

zdołał opanować; 

3) Korekcyjna – wskazuje niedociągnięcia i braki, nad którymi uczeń musi jeszcze pracować; 

4) Motywacyjna – mobilizuje ucznia do podjęcia starań o lepsze wyniki, natomiast 

nauczyciela do podjęcia większej aktywności i wprowadzenia zmian w metodach nauczania. 

5. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne, począwszy od klas IV, ustala się w 

stopniach wg następującej skali: 

 1) stopień celujący           - 6; 

 2) stopień bardzo dobry          - 5; 

 3) stopień dobry            - 4; 

 4) stopień dostateczny           - 3; 

 5) stopień dopuszczający - 2; 

        6) stopień niedostateczny - 1. 

6.  Stopnie, o których mowa w ust. 8 pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną 

oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 8 pkt 6. 
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7.  Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków +, -, 

przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali: 

  

Ocena 

Wartość 

6 

6 

6- 

5,75 

5+ 

5,5 

5 

5 

5- 

4,75 

4+ 

4,5 

4 

4 

4- 

3,75 

3+ 

3,5 

3 

3 

3- 

2,75 

2+ 

2,5 

2 

2 

2- 

1,75 

1+ 

1,5 

1 

1 

 

 

8.  Ocenę z plusem otrzymuje uczeń przekraczający wymogi  określone na daną ocenę. 

Ocenę  z minusem otrzymuje uczeń nie spełniający  w pełni  wymogów określonych na daną 

ocenę. 

9. Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się kryteria procentowe, przeliczone na oceny 

według następującej skali: 

1) 98% - 100% - celujący 

1) 91% - 97% -  bardzo dobry 

2) 71 % - 90 %  -  dobry 

3) 51% - 70 %   -  dostateczny 

4) 35% - 50 %   -  dopuszczający 

5) 0%     -34 %  -  niedostateczny. 

10. Obowiązują następujące kategorie ocen: 

1)prace klasowe/poprawa, sprawdziany/poprawa, testy, laureat konkursu pozaszkolnego, 

aktywność i postawa na lekcjach wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, zajęć 

technicznych i religii   - waga 3, 

2)kartkówki, odpowiedź ustna, wykonywanie zadań przy tablicy, zadanie domowe 

długoterminowe, praca na lekcji, czytanie, dyktando, wymowa języka  angielskiego, 

odbiór tekstu słuchanego lub pisanego, projekt, wiedza i umiejętności na wychowaniu 

fizycznym - waga 2, 

3) zadanie domowe, zadania dodatkowe, aktywność, prowadzenie zeszytu, aktywność - waga 

1. 

11. Przy ustalaniu 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 systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia            

w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 
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§ 65.1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w tym 

tygodniu miesiąca stycznia, który poprzedza tydzień, w którym rozpoczynają się w kraju ferie 

zimowe ogłoszone przez MEN na dany rok szkolny. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli w tygodniu 

poprzedzającym tydzień, w którym odbywa się zebranie rady pedagogicznej, na którym rada 

pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji śródrocznej lub klasyfikacji rocznej. 

3.  Uczeń podlega klasyfikacji: 

 1) śródrocznej i rocznej; 

 2) końcowej. 

4. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych  z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

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

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

6. Ustala się wysokość średniej ważonej na poszczególne oceny: 

S≤ 1,74                   - niedostateczny 

1,75≤S≤ 2,74          - dopuszczający (przy wadze 2,5 – możliwość podwyższenia oceny) 

2,75≤S≤3,75          - dostateczny (przy wadze 3,5 – możliwość podwyższenia oceny) 

3,75≤S≤4,75          - dobry (przy wadze 4,5 – możliwość podwyższenia oceny) 

4,75≤S≤5,45          - bardzo dobry (przy wadze 5,3 – możliwość podwyższenia oceny) 

S≥5,46                   - celujący 

z zastrzeżeniem, że ustalona przez nauczyciela ocena śródroczna i roczna nie może być niższa 

niż wskazuje na to średnia ważona, natomiast nauczyciel może wystawić ocenę wyższą od tej, 

która wynika ze średniej ważonej, biorąc pod uwagę miedzy innymi możliwości ucznia, jego 

zaangażowanie, systematyczność w uczeniu się, nadrabianie braków spowodowanych np. jego 

nieobecnością, wykonywaniem dodatkowych prac z zakresu danego przedmiotu wskazanych 

przez nauczyciela, zainteresowanie przedmiotem. 

7. W  oddziałach klas I- III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych                          

i dodatkowych zajęć edukacyjnych,  a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania są ocenami opisowymi. 

8.Informacje zawarte w ocenie opisowej: 

a) indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu materiału 

edukacyjnego, 
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b) stopień opanowania materiału edukacyjnego, 

c) stopień zaangażowania ucznia i wkład pracy w procesie zdobywania wiadomości                          

i umiejętności, 

d) umiejętność rozwiązywania problemów, 

e) osobiste sukcesy dziecka, 

f) aktywność artystyczną i ruchową, postępy w rozwoju społeczno- emocjonalnym 

uwzględniając w szczególności funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz 

respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

9. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej. 

10. Na klasyfikację końcową składają się: 

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

 najwyższej; 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotów, których realizacji zakończyła się w klasie 

programowo niższej. 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo najwyższej. 

11. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły. 

12. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia 

poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia dla 

danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane                          

z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

13. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane 

zajęcia edukacyjne 

14. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim 

oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 

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

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim lub tytuł laureata 

lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą 

pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 
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15. Uczeń powtarza ostatni oddział klasy szkoły podstawowej i przystępuje w roku 

szkolnym, w którym powtarza oddział do sprawdzianu. 

 

 §66.1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1)  ocenę celującą otrzymuje uczeń, który prezentuje wiedzę  świadczącą                                 

o    pogłębionych zainteresowaniach i indywidualnej pracy, ma twórcze podejście do zadań, 

bierze udział w konkursach przedmiotowych i ma osiągnięcia, 

2)  ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował całość wymagań zawartych                         

w podstawie programowej, swobodnie wykorzystuje opanowaną wiedzę    w praktyce, jest 

aktywny na lekcjach, angażuje się  w prace dodatkowe, jest systematyczny, solidnie 

przygotowuje się do zajęć, 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, opanował w dużym zakresie 

wiadomości i umiejętności określone podstawą programową, prawidłowo stosuje zdobytą 

wiedzę, sprawnie wykonuje typowe polecenia, jest aktywny na zajęciach, 

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował podstawę programową, samodzielnie 

wykonuje proste polecenia, pod kierunkiem nauczyciela potrafi skorzystać                                 

z podstawowych źródeł informacji, pracuje systematycznie, 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który potrafi wykonać przy pomocy nauczyciela 

proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności, ma braki w zakresie 

podstawowej wiedzy, jednak z pomocą nauczyciela możliwe jest ich nadrobienie, stara się 

współpracować z nauczycielem, sporadycznie bierze udział w zajęciach, 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawy programowej mimo 

pomocy nauczyciela, a braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy  z danego 

przedmiotu. 

 

 § 67.1.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 

klasy, nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów danej klasy stopnia 

respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 

2. W ocenianiu zachowania w klasach I – III należy uwzględnić: 

1) kulturę osobistą - uczeń okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły i innym 

osobom, dba o kulturę słowa, przestrzega higieny osobistej, porządkuje swoje stanowisko 

pracy podczas zajęć i po lekcjach, dba o bezpieczeństwo  swoje i kolegów. 
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2) aktywność - uczeń stwarza atmosferę życzliwości, przeciwdziała przemocy i brutalności, 

wypełnia obowiązki dyżurnego, pracuje wytrwale i nie zniechęca się napotykając trudności.  

3) stosunek do obowiązków szkolnych - przestrzega zasad postepowania, nie spóźnia się i jest 

przygotowany do lekcji, dba o estetykę zeszytów, książek i przyborów szkolnych, zna             

i szanuje tradycje szkoły, przestrzega statutu szkoły. 

3. Śródroczną i roczną  ocenę zachowania, począwszy od klasy czwartej, ustala się 

według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych; 

6) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

5. Kryteria ustalania okresowej lub rocznej oceny zachowania: 

1) Ocena wzorowa: 

a) wysoka kultura osobista ( w szkole i poza nią):właściwe zachowanie                             

i postępowanie na co dzień, poszanowanie siebie i innych (uczciwość, 

umiejętność współżycia, współdziałania w zespole), przestrzeganie kultury 

słowa , odpowiedni strój, wykazywanie inicjatywy niesienia pomocy innym, 

wpływanie swoją postawą na kształtowanie pozytywnych postaw u kolegów, 

przeciwstawianie się przejawom złego zachowania u innych , 

b) respektowanie ustaleń i zarządzeń obowiązujących na terenie szkoły, 

c) godne reprezentowanie szkoły na olimpiadach, zawodach i konkursach (jeśli 

bierze w nich udział), 

d) poszanowanie mienia własnego, szkolnego i kolegów, 
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e) stosunek do obowiązków szkolnych: systematyczność w nauce, własna 

aktywność intelektualna w zdobywaniu wiedzy, wytrwałość w przezwyciężaniu 

napotykanych trudności w nauce, wszystkie opuszczone godziny lekcyjne  

usprawiedliwione, a liczba spóźnień w półroczu nie przekracza 2; 

f)  zaangażowanie społeczne: częste z własnej inicjatywy wykonuje prace na rzecz 

klasy i szkoły, aktywny udział w imprezach klasowych i szkolnych, 

podejmowanie działań na rzecz innych, 

2) Ocena bardzo dobra: 

a) Uczeń spełnia wymagania zawarte w treści oceny wzorowej w punktach a, b, c, d. 

- punkt a - dopuszczalne uchybienia w zachowaniu, które po zwróceniu uwagi ulegają 

poprawie. 

- punkt e - systematyczność w nauce, aktywność intelektualna w zdobywaniu wiedzy, 

wytrwałe przezwyciężanie napotykanych trudności w nauce, wszystkie opuszczone 

godziny lekcyjne usprawiedliwione, a liczba spóźnień w półroczu nie  przekracza 4. 

- punkt f - częste i chętne wykonywanie różnych prac na rzecz szkoły, klasy oraz innych 

osób zlecone przez wychowawcę, nauczyciela lub kolegów. 

 

3) Ocena dobra: 

a) Uczeń spełnia wymagania zawarte w treści oceny wzorowej w punktach a, b, c, d. 

- punkt a - Zdarzają się uchybienia w zachowaniu, ale po zwróceniu uwagi często 

ulegają poprawie. 

- punkt e - wszystkie opuszczone godziny lekcyjne usprawiedliwione, a liczba spóźnień 

w semestrze nie przekracza 6. 

- punkt f - chętne wykonywanie różnych prac na rzecz szkoły, klasy oraz na innych 

osób zlecone przez wychowawcę, nauczyciela lub kolegów. 

 

4) Ocena poprawna: 

a) Uczeń spełnia wymagania zawarte w treści oceny dobrej. 

- punkt a - pojawiają się niewłaściwe zachowania, ale po zwróceniu uwagi zauważalna 

   jest  u ucznia chęć poprawy, 
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- punkt e - nie osiąganie wyników w nauce na miarę swoich możliwości z powodu   

niesystematyczności, najwyżej 3 opuszczone godziny  lekcyjne  są 

nieusprawiedliwione, a liczba spóźnień w półroczu nie przekracza , 

-  punkt f – wykonywanie sporadycznie różnych prac na rzecz szkoły lub klasy oraz na 

rzecz innych osób zlecone przez wychowawcę nauczyciela lub kolegów. 

 

5) Ocena nieodpowiednia:  

a) w zachowaniu ucznia brakuje kultury osobistej, 

b) zdarzają się niewłaściwe zachowania takie jak: agresja słowna, fizyczna, 

zachowania zagrażające zdrowiu własnemu i innych, wandalizm itp, 

c) przeszkadza nauczycielom w prowadzeniu lekcji, 

d) często przejawia lekceważący stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły i  

kolegów, 

e) uczeń ma trudności ze stosowaniem się do ustaleń i zarządzeń, 

f) czasami wykazuje chęć poprawy wobec starań osób trzecich, 

g) uczeń nie osiąga wyników w nauce na miarę swoich możliwości z powodu 

zaniedbywania obowiązków szkolnych. Najwyżej 8 opuszczonych godzin 

lekcyjnych jest nieusprawiedliwionych, a liczba spóźnień w semestrze nie 

przekracza 10, 

h) uczeń nie bierze udziału w pracach na rzecz szkoły lub klasy. 

 

6) Ocena naganna: 

a) w zachowaniu ucznia często brakuje kultury osobistej, 

b) przejawia zachowania agresywne (agresja słowna i fizyczna, wyłudzanie, kradzież, 

zastraszanie, znęcanie się, szantaż), zagrażające zdrowiu własnemu i innych, 

wandalizm itp. , 

c) używanie środków zabronionych (narkotyki, dopalacze, papierosy, alkohol), 

d) przeszkadza nauczycielom w prowadzeniu lekcji, 

e) ma lekceważący i arogancki stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły                       

i kolegów, 

f) uczeń nie stosuje się do ustaleń i zarządzeń, 

g) nie wykazuje poprawy pomimo starań osób trzecich, 

h) uczeń nie osiąga wyników w nauce na miarę swoich możliwości z powodu 

nagannego stosunku do obowiązków szkolnych. Ma ponad 8 opuszczonych godzin 
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lekcyjnych nieusprawiedliwionych, wagaruje, a liczba spóźnień w półroczu  

przekracza 10, 

i) złośliwie uchyla się od pracy na rzecz klasy i szkoły. 

 Zastosowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatów. 

 

    § 68.1. Jednym z kryterium oceniania zachowania jest liczba punktów zdobytych przez 

ucznia zgodnie    z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie. 

2. Ustala się następujące przedziały punktowe dla poszczególnych ocen: 

1) Wzorowe                - 301 punktów i więcej 

2) Bardzo dobre          - 201 - 300 punktów 

3) Dobre                     - 100 -200 punktów 

4) Poprawne                1 - 99 punktów 

5) Nieodpowiednie     -90 - 0 punktów 

6) Naganne                 - 100 punktów i mniej 

 

3. Wychowawca klasy, ustalając ocenę z zachowania, oprócz uzyskanej przez ucznia 

liczby punktów uwzględnia również następujące punkty: 

1) uczniowie rozpoczynają semestr od 100 punktów dodatnich, czyli oceny dobrej, 

2) oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który otrzyma poza punktami dodatnimi, 

30 punktów ujemnych, 

3) oceny bardzo dobrej nie może mieć uczeń, który otrzyma 50 punktów ujemnych, 

4) oceny dobrej nie może mieć uczeń, który otrzyma 100 punktów ujemnych, 

5) jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę dodatnich 

punktów, może uzyskać najwyżej ocenę poprawną. Naganę dyrektora na piśmie 

dopina się do indywidualnej karty ucznia. 

 

 4. PUNKTACJA ZACHOWANIA POZYTYWNEGO 

  

1) Sumienne pełnienie dyżurów w klasie + 5 pkt każdorazowo  

2) Praca na rzecz klasy/gazetki, porządkowanie sali, pomoc w organizowaniu imprez 

klasowych +10 pkt każdorazowo 

3) Kulturalne zachowanie się podczas uroczystości szkolnych, wycieczek, 

wspólnych wyjść do kina + 5 pkt każdorazowo 

4) Aktywny udział w uroczystościach szkolnych + 20 pkt każdorazowo 
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5)      Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych +20 pkt każdorazowo 

6) Koleżeńska postawa + 5 pkt każdorazowo 

7) Udział w akcjach charytatywnych, pomoc osobom starszym + 10 pkt 

każdorazowo 

8) Udział w zbiórkach surowców wtórnych +10 każdorazowo 

9) Reprezentowanie szkoły w uroczystościach i imprezach zewnętrznych + 20 pkt 

każdorazowo  

10) Inne osiągnięcia wg uznania n-la + 5 pkt każdorazowo 

11) Osiągnięcie w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych na etapie 

szkolnym    +5 p i poza szkołą +10 p każdorazowo  

12) Osiągnięcie tytułu finalisty w konkursach, osiągnięcie miejsca w pierwszej 

dziesiątce w zawodach sportowych  na szczeblu miasta, powiatu, województwa, kraju + 50 

pkt każdorazowo. 

13) Osiągnięcie tytułu laureata, zajęcie 2-3 miejsca w zawodach sportowych na 

szczeblu miasta, powiatu, województwa, kraju +100 pkt każdorazowo. 

14) Pochwała dyrektora szkoły + 50 pkt każdorazowo. 

15) Punktualne przychodzenie na wszystkie lekcje + 10 pkt w półroczu.  

16) Brak godzin nieusprawiedliwionych w ciągu semestru + 10 pkt w półroczu. 

18) Dbanie o kulturę języka w szkole i poza nią+ 20 pkt w półroczu. 

19) Stosowny do okoliczności ubiór/schludny strój codzienny, strój galowy podczas 

uroczystości + 10 pkt w półroczu 

20) Praca w Samorządzie Szkolnym lub  Klasowym + 10 pkt w półroczu 

21) Udokumentowana działalność w organizacjach młodzieżowych, klubach 

sportowych  +10 pkt w półroczu. 

 

5. PUNKTACJA ZACHOWAŃ NEGATYWNYCH 

 

1) Brak dzienniczka, brak podpisu w dzienniczku  -5 pkt każdorazowo 

2)       Niewykonywanie obowiązków dyżurnego -2 pkt każdorazowo 

3) Przeszkadzanie na lekcji: rozmowy, plucie, żucie gumy, śmiecenie na terenie 

szkoły, jedzenie podczas lekcji, chodzenie po klasie  -5 pkt każdorazowo  

4)    Bierna postawa ucznia na lekcji (brak notatek z lekcji, odmowa wykonywania 

ćwiczeń, niewykonywanie ćwiczeń na lekcji wf) 
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5) Używanie wulgarnego słownictwa lub wulgarne zachowanie  (np. obsceniczne 

gesty)    -10 pkt każdorazowo 

6) Zaczepianie słowne, ubliżanie kolegom i koleżankom  -5 pkt każdorazowo 

7) Bójka i każdy rodzaj przemocy fizycznej (uszkodzenie ciała -50)      -20 pkt 

każdorazowo  

8) Niewykonywanie poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły (aroganckie 

zachowanie, oszukiwanie)   -5 pkt każdorazowo 

9) Niewłaściwe zachowanie wobec nauczyciela lub pracownika szkoły    -20 pkt 

każdorazowo 

10) Nieodpowiednie zachowanie się na wycieczce, uroczystości szkolnej oraz podczas 

wyjścia klasowego  -5 pkt każdorazowo 

11)     Zachowanie na przerwie niezgodne z zasadami „Ligi klas” 

12) Nieuzasadnione używanie telefonu komórkowego, odtwarzaczy mp3 itp.                

-10 pkt każdorazowo 

13) Niewykonanie dobrowolnie podjętego zobowiązania  -10 pkt każdorazowo 

14) Brak obowiązkowego stroju galowego  -3 pkt każdorazowo 

15) Niestosowanie się do statutowych zapisów dotyczących stroju i wyglądu: makijaż, 

farbowanie włosów, malowanie paznokci, wyzywający ubiór -10 pkt każdorazowo 

16) Samowolne opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw lub zajęć, nieuzasadnione 

opuszczanie klasy w czasie zajęć  -5 pkt każdorazowo 

17) Ucieczka z lekcji  -10 pkt każdorazowo 

18)    Nieuzasadnione otwieranie okien na korytarzu, w sali lekcyjnej, w szatni  -5pkt 

każdorazowo 

19)     Nieuzasadnione przebywanie w sali gimnastycznej, klasie, szatni, toalecie – 5 pkt 

każdorazowo 

20) Przywłaszczanie sobie cudzych rzeczy (kradzież) -50  pkt każdorazowo 

21) Niszczenie mienia szkoły oraz mienia innych uczniów i pracowników szkoły-30 

pkt każdorazowo 

22) Fałszowanie podpisów i dokumentów, dopisywanie ocen -50 pkt każdorazowo 

23) Zastraszanie, wyłudzanie i wymuszenia, dręczenia, nękanie oraz wszelkie 

przejawy przemocy psychicznej    -50 pkt każdorazowo 

24) Posiadanie i palenie papierosów  -20 pkt każdorazowo 

25) Posiadanie lub bycie pod wpływem alkoholu     -50 pkt każdorazowo 
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26) Posiadanie, rozprowadzanie lub używanie środków niedozwolonych – ocena 

naganna. 

27) Nagana dyrektora -50 pkt każdorazowo 

 

 § 69.1. Na  tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału 

informują o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz                                           

o  przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania: 

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

dziennika lekcyjnego; 

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

 poszczególnych oddziałów prowadzących przez wychowawcę oddziału z potwierdzeniem 

 obecności rodziców na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez 

tych rodziców jeśli rodzice nie uczestniczyli w zebraniu. 

2.  Rodzice nieobecni w zebraniu mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od odbytego 

w szkole zebrania przybyć do szkoły, skontaktować się z wychowawcą oddziału (w czasie 

wyznaczonego dyżuru wychowawcy) i odebrać od wychowawcy za potwierdzeniem odbioru 

pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych                           

i przewidywanej rocznej ocenie zachowania. W czasie nieobecności wychowawcy oddziału, 

informację pisemną rodzice odbierają w sekretariacie szkoły. 

3. Jeżeli rodzice nie dopełnią ww. obowiązków, szkoła listem poleconym ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru przesyła pisemna informację o przewidywanych rocznych ocenach                          

z zajęć edukacyjnych  i przewidywanej rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania 

rodziców. Wysłanie dwukrotne do rodziców ucznia listu poleconego ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru, który nie został odebrany przez rodziców, uznaje się za skutecznie 

doręczony. 

 

         § 70.1. Uczeń, który otrzymał informację o przewidywanych dla niego rocznych 

ocenach  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej 

ocenie zachowania i chciałby uzyskać wyższe oceny niż przewidywane, może zgłosić 

wniosek w tej sprawie za pośrednictwem rodziców do dyrektora szkoły terminie 3 dni od 

otrzymania informacji. 

2. Nauczyciel zajęć edukacyjnych, których dotyczy wniosek rodzica, ustala termin 

poprawy oraz formę zadań związanych z programowym materiałem realizowanym w roku na 
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daną ocenę, o którą ubiega się uczeń. W poprawie na wniosek ucznia może uczestniczyć 

wychowawca     i rodzic ucznia. 

3. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych 

lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

4. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny 

dla każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające; 

2) termin tych czynności; 

3) zadania sprawdzające; 

4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę; 

5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające. 

5. Pisemny wniosek rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności 

sprawdzających stanowi dokumentację w ww. sprawie; do protokołu dołącza się pisemne 

prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach. 

6. Ocena ustalona przez nauczyciela prowadzącego jest ostateczna, nie może być jednak 

niższa od proponowanej. 

7. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności 

przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o argumentację 

wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli uczących ucznia, 

opinia zespołu klasowego, opinia ocenianego ucznia) z odwołaniem do kryteriów ocen 

zachowania,  w terminie 3  dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń  

rodziców. 

8. Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego 

uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, psychologa, uczniów 

samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy proponowanej 

przez wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym tego 

zespołu. 

9. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o 

zmianie przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać 

przewidywaną ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie 

przeprowadzonej w ww. zespole. 

10. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, 

który zwiera: 
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    1) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny; 

2) termin spotkania zespołu; 

3) ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału; 

4) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu. 

14. Pisemny wniosek rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy zasadności 

proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie. 

 

      § 71.1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 

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

zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny.  Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż                     

w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno 

wychowawczych. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o systemie 

oświaty wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej w części dotyczącej danego 

ucznia, a o wstrzymaniu powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór uchyla uchwałę po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego szkołę. 

3. Dyrektor szkoły po wstrzymaniu wykonania uchwały na obowiązek powołać komisję, 

która przeprowadza postępowanie wyjaśniające, jak również ustny i pisemny sprawdzian 

wiadomości    i umiejętności oraz ustala roczną ocenę z zajęć edukacyjnych lub zachowania. 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia względnie ustalenie nowej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zachowania winno odbyć się: 

1) zaraz po wpłynięciu wniosku i jego rozpatrzeniu (jeszcze w czerwcu) dla uczniów 

kończących  szkołę podstawową; 

2) na początku ostatniego tygodnia ferii letnich dla uczniów, którzy mają uzyskać 

świadectwa  promocyjne. 

5. Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami i uczniem.  

6. W skład komisji, wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
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a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora  - jako przewodniczący 

komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel  prowadzący takie same zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

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

komisji, 

  b) wychowawca oddziału, 

  c) wskazany   przez    dyrektora   szkoły   nauczyciel    prowadzący    zajęcia  

edukacyjne   w danym oddziale, 

  d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

  e) przedstawiciel rady rodziców, 

  f) pedagog,  

  g) psycholog. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. 

Dyrektor szkoły powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

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

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

8. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania 

członków komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, 

a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

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

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

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

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania (pytania) sprawdzające, 

f) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 
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a) skład komisji, 

 b) termin posiedzenia komisji, 

 c) imię i nazwisko ucznia, 

 d) wynik głosowania, 

 e) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu 

sprawdzającego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna. 

 

  § 72.1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych jeżeli brak  jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie za który przeprowadzana 

jest klasyfikacja. 

2. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu 

nieklasyfikowaniem. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

4. Na wniosek rodzica ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności  może on zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

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

- spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, 

plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala 

się dla niego oceny z zachowania. 

7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, techniki, zajęć 

komputerowych, informatyki  i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie 

pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły. 
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9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

10. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami. 

11. Pytania przygotowują nauczyciele przedmiotów w formie pisemnej i ustnej,               

z wyjątkiem przedmiotów wymienionych w ust. 7. Stopień trudności pytań, ćwiczeń powinien 

być zgodny z przyjętymi przez szkołę standardami. 

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji, 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

13.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza 

szkołą lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja w 

skład której wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 

2)nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych kreślonym w szkolnym planie nauczania 

dla odpowiedniego oddziału klasy. 

14. W charakterze    obserwatorów   mogą   być    obecni    rodzice    ucznia. 

15.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń 

może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia. 

16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający  w szczególności: 

 1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji; 

 2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

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

     4) imię i nazwisko ucznia; 

     5) zadania i ćwiczenia egzaminacyjne; 

     6) wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

17. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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18. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany". 

19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

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

wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną). 

20. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona                   

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

  § 73.1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku 

klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy . 

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

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, zajęć technicznych, 

techniki, oraz wychowania fizycznego,  z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

3. Pytania przygotowują nauczyciele przedmiotów w formie pisemnej i ustnej,                          

z wyjątkiem przedmiotów wymienionych w ust. 2. Stopień trudności pytań, ćwiczeń powinien 

być zgodny z przyjętymi przez szkołę standardami. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w 

ostatnim tygodniu ferii letnich. 

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

 skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 

komisji. 

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału                  

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.                 

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę  egzaminującą innego nauczyciela 

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

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

w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) pytania egzaminacyjne; 

6) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskane oceny. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września. 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału 

klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy. 

11. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego 

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

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że 

te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 

12. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna. 

 

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

oddziału klasy programowo wyższej. 

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

wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna 

możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału  klasy I- III. Decyzja 

rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku 

szkolnym lub stanem zdrowia ucznia. 

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

wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna 

może postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy  I- II do oddziału klasy programowo 

wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje 
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opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie 

nauczania dwóch klas. 

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

następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

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

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej  

4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje 

promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

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

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię/etykę do 

średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

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

ocenie ze sprawowania. 

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

klasy. 

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

szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę 

(„religia/etyka ———), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 

11. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza 

się ocenę ustalona jako średnia z rocznych 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. 

12. Uczeń ukończy szkołę jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjnego 

2) przystąpił do sprawdzianu kończącego naukę w szkole podstawowej. 

13. Uczeń ukończy szkołę  z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 

uzyskał  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

14. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię/etykę do 

średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 
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15. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 12 powtarza ostatni 

oddział klasy  i przystępuje do egzaminu w roku szkolnym, w którym ten oddział klasy 

powtarza. 

 

 § 75.1. Prawa ucznia związane z wewnątrzszkolnym ocenianiem. Uczeń ma prawo: 

1) do zapoznania się z programem nauczania, jego celami i stawianymi wymaganiami, 

2) do informacji na temat zakresów wymagań oraz metod nauczania, 

3) posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów nauczania i zachowania, 

4) nie być odpytywanym i ocenianym 2 razy w semestrze po zgłoszeniu tego faktu 

nauczycielowi, 

5) do poprawiania każdej oceny w terminie ustalanym przez nauczyciela przedmiotu, 

6) do egzaminu klasyfikacyjnego za okres nieobecności w szkole, 

7) do egzaminu poprawkowego z przedmiotu, z którego otrzymał ocenę niedostateczną, 

8) do podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z zachowania na wniosek rodzica bądź 

ucznia, 

9) do powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie pisemnych sprawdzianów wiadomości 

i umiejętności, 

10) do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny stanu wiedzy i umiejętności, 

11) do podwyższenia przewidywanej oceny rocznej na wniosek rodzica bądź ucznia na 

zasadach określonych w wewnątrzszkolnym ocenianiu, 

12) do zwolnienia, w uzasadnionych przypadkach, na czas określony z zajęć wychowania 

fizycznego, zajęć komputerowych. Decyzję o zwolnieniu ucznia z wyżej wymienionych zajęć 

podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza. W przypadku 

zwolnienia ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony", 

13)  do wglądu do swoich poprawionych i ocenionych prac pisemnych, 

14)  do otrzymania uzasadnienia otrzymanej oceny. 

 

        § 76.1. Zadania dla nauczycieli i wychowawców 

1) nauczycieli obowiązuje: 

 a) bezwzględne przestrzeganie postanowień wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 
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 b) rzetelne sprawdzanie umiejętności i wiedzy uczniów za pomocą urozmaiconych, 

przemyślanych i sprawdzonych form, spełniających kryteria kumulatywności 

i zróżnicowanych ze względu na poziom trudności, 

 c) przekazanie wychowawcom klas informacji o formach i terminach sprawdzania 

postępów  w nauce z nauczanego przedmiotu, przewidywanych na cały semestr dla 

danej klasy, 

 d) przedstawienie uczniom z dwutygodniowym wyprzedzeniem rzetelnej informacji na 

temat formy mającego się odbyć sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz jego 

zakresu  tematycznego, 

 e) umożliwienie uczniom odwoływania się w sprawach spornych, dotyczących 

oceniania do  wychowawcy danej klasy, 

 f) na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania każdy nauczyciel tworzy 

przedmiotowy system oceniania, a kopie dokumentu przedkłada dyrektorowi szkoły, 

 g) poinformowanie rodziców o zagrażającej uczniowi ocenie niedostatecznej                           

z nauczanego przedmiotu na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej 

klasyfikacyjnej, 

 h)  poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej 

na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej, 

 

2) wychowawców klas obowiązuje: 

 a) zapoznanie wychowanków i rodziców z treścią wewnątrzszkolnego systemu 

oceniania, 

 b) pisemne poinformowanie rodziców o zagrażającej uczniowi, wychowankowi ocenie 

nagannej z zachowania na miesiąc przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną, 

 c) bieżące informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci, 

 d) stały kontakt z rodzicami, reagowanie na brak takiego kontaktu, 

 e) informowanie dyrektora o nieobecnościach uczniów, zagrażających niespełnianiu 

obowiązku szkolnego, 

f) poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej 

zachowania na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej; 
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ROZDZIAŁ 2 

         NAGRODY 

 

§ 77. 1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody: 

1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy, 

2) pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców, 

3) pochwałę pisemną zapisaną w dzienniku elektronicznym 

4) pochwałę ustną dyrektora szkoły, 

5) dyplom uznania, 

6) list pochwalny do rodziców 

7) nagrodę dyrektora. 

2. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły; 

2) wzorową postawę; 

3) wybitne osiągnięcia w konkusrach przedmiotowych, turniejach i konkursach sportowych; 

4) dzielność i odwagę. 

3. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z  

uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody 

przyznanej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego 

pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły 

w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 30 dni, może 

posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.  

 

ROZDZIAŁ 3 

KARY 

 § 78.1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za 

nieprzestrzeganie statutu szkoły. 

  2. Zakazuje się stosowania kar cielesnych wobec uczniów. 

  3. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) uwaga ustna nauczyciela, 

2) uwaga pisemna nauczyciela zapisana w dzienniku elektronicznym, 

3) nagana wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem skierowanym do dyrektora                             

z powiadomieniem rodziców, 

4) nagana dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców, 

5) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych wydany przez wychowawcę klasy, 

6) przeniesienie ucznia do równoległej klasy swojej szkoły (na wniosek wychowawcy, 

nauczyciela, pedagoga, dyrektora, uchwałą Rady Pedagogicznej, za zgodą rodziców), 
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7) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor może wystąpić z wnioskiem  

do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten: 

a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi, 

b) dopuszcza się kradzieży, 

c) wchodzi w kolizje z prawem, 

d) demoralizuje innych uczniów, 

e) notorycznie narusza postanowienia statutu. 

Przeniesienie następuje za zgoda rodziców i dyrektora wybranej szkoły. 

4. Kara wymierzana jest na wniosek: 

1) wychowawcy, nauczyciela, dyrektora, innego pracownika szkoły, 

2) Rady Pedagogicznej. 

5. Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo, za pośrednictwem rodziców, do: 

1) wystąpienia do dyrektora w ciągu trzech dni od daty powiadomienia go o wymierzonej 

karze z wnioskiem o jej uzasadnienie, 

2) wystąpienia pisemnego w ciągu siedmiu dni od daty powiadomienia go o wymierzonej 

karze do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy, 

3) odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu siedmiu dni  

     od daty powiadomienia go o wymierzonej karze. 

 

§ 79. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub 

zastosowaniu wobec niego kary. 

 

DZIAŁ X 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

 

ROZDZIAŁ I 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

§80.1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny. 

2.  Nauczyciele pracujący w oddziale przedszkolnym zatrudniani są według zasad 

obowiązujących w placówkach nieferyjnych. 

3. Oddział przedszkolny w szczególności: 

1) realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego; 

2) przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole. 

 

§ 81.1. Oddział przedszkolny funkcjonuje w trybie nieferyjnym.  

2. Oddział przedszkolny pracuje w godzinach zatwierdzonych przez organ prowadzący. 

3. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego uwzględniają przepisy w sprawie 

realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
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4. Termin przerwy wakacyjnej dla oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący na 

wniosek dyrektora. 

5. O terminie przerwy wakacyjnej rodzice zostają poinformowani, z co najmniej 

sześciomiesięcznym wyprzedzeniem. 

6. W okresie przerwy wakacyjnej dzieciom zapewnia się opiekę w dyżurującym 

oddziale przedszkolnym w innej szkole. 

7. W miesiącu wakacyjnym, w którym placówka prowadzi działalność dydaktyczno-

wychowawczą i opiekuńczą, do oddziału przedszkolnego mogą być przyjmowane dzieci                        

z 

 innych szkół. 

8. W okresie dyżuru pełnionego przez oddział przedszkolny rodzice dokonują 

zgłoszenia dziecka na piśmie w terminie wyznaczonym przez dyrektora w macierzystej 

placówce. 

 

§82.1. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest wg przyjętego 

przedszkolnego programu nauczania umożliwiającego realizację podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego. 

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć 

umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii powinien być dostosowany  

do możliwości rozwojowych dzieci. 

4. Sposób prowadzenia dokumentacji przez nauczyciela oddziału przedszkolnego 

regulują odrębne przepisy. 

 

§83.1. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. 

2. Dyrektor powierza oddział opiece jednemu lub dwóm nauczycielom, zależnie od 

zgody organu prowadzącego. 

3. Oddział przedszkolny organizuje w ciągu roku szkolnego spotkania  

z rodzicami zgodnie z obowiązującym terminarzem.  

 

  §84. 1. Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego: 

       
   1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą w oparciu                     

o  wybrany program wychowania przedszkolnego i odpowiada za jej jakość. 

2. Nauczyciel ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

Dyrektora i Rady Pedagogicznej. 

3. Nauczyciel powinien doskonalić metody pracy z dziećmi, poszerzać swoją wiedzę 

pedagogiczną, doskonalić swój warsztat pracy poprzez uczestniczenie w różnych formach 

doskonalenia zawodowego. 

4. Nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym odpowiada za 

bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek  

i spacerów. 

5. Tworzy warunki wspomagające wszechstronny rozwój dzieci, ich uzdolnienia                  

i zainteresowania. 
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6. Rozpoznaje i zabezpiecza potrzeby rozwojowe dzieci. 

7. Przeprowadza diagnozę gotowości dziecka do nauki w klasie pierwszej. 

8. Prawidłowo prowadzi obowiązującą dokumentacje pedagogiczną oddziału. 

9. Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka i dostosowuje metody i formy 

pracy do jego możliwości. 

10. Współpracuje ze specjalistami ( pedagog, psycholog, logopeda) świadczącymi 

pomoc psychologiczno- pedagogiczną. 

11. Nauczyciel ściśle współpracuje z rodzicami ( opiekunami prawnymi). 

12.  Na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z programem nauczania i 

statutem szkoły. 

13. Organizuje zebrania oraz w miarę potrzeb spotkania indywidualne. 

 

ROZDZIAŁ 2 

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI 

 

§85.1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo w szczególności 

poprzez: 

1) sprawowanie przez nauczycieli, którym powierzono dzieci, opieki nad nimi; 

2) przyjęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka od momentu oddania dziecka 

przez rodziców pod opiekę nauczycieli; 

3) zapewnienie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa– zarówno pod względem 

fizycznym jak i psychicznym. 

2. Obowiązki opiekunów podczas organizowanych wycieczek określają odrębne 

przepisy. 

 

§86.1. Dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego nie są podawane żadne 

leki. 

2. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia                 

o tym nauczyciela lub dyrektora placówki. 

3. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania tylko zdrowego dziecka,  

a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w oddziale 

przedszkolnym do jego niezwłocznego odebrania. 

 

ROZDZIAŁ III 

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

§87.1. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku od 5 do 6 lat. 

2. Do oddziału przedszkolnego mogą również uczęszczać dzieci starsze, którym  

na podstawie odrębnych przepisów odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.  
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§88.1. Rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego przeprowadza się w oparciu  

o zasadę powszechnej dostępności. 

2. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego prowadzona jest w dwóch etapach: 

1) I etap rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego; 

2) II etap rekrutacji, bez wykorzystania systemu elektronicznego, prowadzony jest  

w sytuacji, gdy szkoła dysponuje wolnym miejscem w oddziale przedszkolnym. 

3. Zasady, kryteria i terminy rekrutacji elektronicznej ustalane są co roku przez organ 

prowadzący i dostępne są na stronie internetowej BIP organu prowadzącego oraz na tablicy 

ogłoszeń w Szkole. 

4. Niepodpisanie przez rodziców w wyznaczonym terminie oświadczenia 

potwierdzającego wolę kontynuacji rocznego przygotowania przedszkolnego  

jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym. 

5. Nieusprawiedliwiona, co najmniej 50 % nieobecność dziecka w miesiącu podczas 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym jest równoznaczna  

z niespełnianiem obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. 

6. Niespełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego podlega 

egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

ROZDZIAŁ IV 

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA Z ODDZIAŁU 

PRZEDSZKOLNEGO 

 

§89.1. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego dokonywane 

jest przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią. 

2. Upoważnienie dokonywane jest w formie pisemnej. 

3. Rodzice zobowiązani są przekazać dziecko pod opiekę nauczycielowi, wyklucza się 

pozostawienie samych dzieci przed budynkiem lub w szatni. 

4. Dzieci muszą być odebrane z oddziału przedszkolnego do godziny 17.00. 

5. Fakt odbioru dziecka należy zgłosić nauczycielowi. 

6. Niedopuszczalne jest odbieranie dziecka przez osobę będącą w stanie wskazującym 

na spożycie alkoholu lub będącą pod wpływem środków odurzających. 

7. W przypadku nieodebrania dziecka o czasie szkoła informuje o tym fakcie policję,  

a za jej pośrednictwem przekazuje dziecko właściwej placówce opiekuńczej. 

 

§ 90. Rodzic zobowiązuje się do: 

1) powiadomienia o terminie nieobecności dziecka najpóźniej w drugim dniu jego 

nieobecności; 

2) złożenia pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka 

obejmującej co najmniej 25 % dni w miesiącu kalendarzowym. 
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ROZDZIAŁ V 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 

 

  § 91. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma obowiązek: 

1) poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych; 

2) poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych; 

3) włączania się do prac porządkowych po zajęciach lub zabawie; 

4) stosowania się do przyjętych zasad ustalanych przez nauczyciela, a obowiązujących całą 

grupę. 

 

§ 92. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma w szczególności prawo do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczego, edukacyjnego i opiekuńczego, 

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

2) pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu i zajęć organizowanych  

poza przedszkolem, w tym ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej  

bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności; 

3) korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

4) życzliwego i podmiotowego traktowania; 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

6) uzyskania pomocy w przezwyciężeniu trudności i niepowodzeń, w tym pomocy 

specjalistycznej; 

7) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony  

i poszanowania jego godności osobistej zgodnie z Konwencją Praw Dziecka  

i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ. 

 

 

DZIAŁ XI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 93. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści: 

Szkoła Podstawowa nr 63 im. Ksawerego Zakrzewskiego ul. Starołęcka 142 61-341 Poznań. 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy. 

3. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu. 

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

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

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 
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 5. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga 

uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

6. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

 

§ 94.1. Szkoła posiada sztandar. Warunki stosowania sztandaru szkoły: 

1)Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego  

2)Uroczystości z okazji świąt państwowych 

3)Obchody Dnia Patrona 

2. Szkoła posiada Ceremoniał szkolny, będący odrębnym dokumentem, opisuje także 

organizację świąt państwowych i szkolnych w placówce. 

3. Ustala się Dzień Patrona na dzień 9 grudnia.  

 

 

 

 

 

Statut szkoły uchwalony Uchwałą nr 10/17/18 Rady Pedagogicznej z dnia 30.11.2017r.  

 

 


