
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JÓZEFA LOMPY 

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 3  
W KATOWICACH 

 
 

Podstawa prawna: 

• Ustawa art. 60 ust.1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 ze zm.)  

• Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7) 

• Rozporządzenie MEN z dn 20.02.2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu 
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych ( 
Dz.U.Nr 29 poz.232) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.). 
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Rozdział 1 

 
Postanowienia ogólne. 

 
§ 1. 

 
     Nazwa szkoły 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 47 zwana dalej „szkołą” imienia Józefa Lompy          
z siedzibą w Katowicach przy ulicy Grzegorzka 4. 
 

§ 2. 
 
1. Szkole nadaje imię organ prowadzący, na  wspólny wniosek rady pedagogicznej i przedstawicieli 

rodziców i uczniów. 
2. Imię szkoły powinno być związane z kierunkiem pracy wychowawczej lub dydaktycznej szkoły. 
3. Szkoła spełnia funkcję dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i kulturotwórczą. 
4. Funkcję te szkoła realizuje poprzez:   

1) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju intelektualnego, 
emocjonalnego, moralno-społecznego, estetycznego, politechnicznego i fizycznego 

2) przygotowanie każdego ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich  w 
oparciu  o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności 

3) nauczanie i wychowanie respektując chrześcijański system wartości za podstawę przyjmuje 
uniwersalne zasady etyki. 

5. W realizacji swoich celów szkoła kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 
Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz  Konwencji  Praw Dziecka. 

§ 3. 
 

1. Organem prowadzącym szkołę jest gmina Katowice. 
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach 
3. Czas cyklu kształcenia w szkole wynosi – 6 lat. 
4. Szkoła prowadzi dodatkowo klasy , w których nauczyciel realizuje własny program autorski. 
5. Szkoła umożliwia naukę dzieciom niepełnosprawnym tworząc każdego roku oddziały integracyjne. 
6. Oddziały te funkcjonują na podstawie odrębnych przepisów MEN. 
7. Zgodnie z przepisami oddziały te liczą od 15-20 uczniów , w tym 3-5 to dzieci niepełnosprawne 
7.a Możliwe jest za zgodą organu prowadzącego szkołę zmniejszenie ilości dzieci w oddziale     

integracyjnym.  
8. W klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel przedmiotu  i  nauczyciel 
  ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym. 
9. Uczniowie niepełnosprawni uczęszczają dodatkowo na zajęcia kompensacyjno -  rewalidacyjne. 
10. Dyrektor szkoły oraz nauczyciele pełniący funkcje kierownicze sprawują nadzór pedagogiczny w 

stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole. 
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Rozdział 2 
 
 

Cele i zadania szkoły. 
 

§ 4 
 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach na jej podstawie ,                           
a w szczególności: 

 

1. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 
2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 

szkoły poprzez realizację programu nauczania oraz poszerzania wiedzy w kołach zainteresowań na 
terenie szkoły oraz w pozaszkolnych kołach kierując do nich uczniów , śledząc jednocześnie  
efekty. 

3. ( skreślony) 
4. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów poprzez : 

1) nawiązanie kontaktu z domem rodzinnym ucznia, 
2) zapoznanie się z warunkami w jakich uczeń się wychowuje, 

5. Staranie się o kształtowanie odpowiedniego współżycia w społeczności szkolnej i wpajanie 
podstawowych zasad tego współżycia. 

 
§ 5 

 
1. Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w statucie, współdziałają ze sobą w sprawach 

wychowania i kształtowania dzieci. 
2. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 
3. Szkoła wypracowuje i realizuje programy: wychowawczy, profilaktyki, będące alternatywą dla 

zagrożeń społecznych młodego człowieka.  
§ 6 
 

1. Celem edukacji szkolnej jest harmonijna realizacja zadań w zakresie: nauczania, kształcenia 
umiejętności i wychowania. 

 
2. Do podstawowych celów wychowania w szkole należy: 

1) rozwój ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym,       
estetycznym, moralnym i duchowym 
2) rozwój dociekliwości poznawczej, ukierunkowane na poszukiwanie prawdy, piękna w 

świecie, 
3) kształtowanie odpowiedzialności za własne czyny i słowa. 

 
3. Szkoła uczy: 

1) rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości, 
2) samodzielności w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym  i społecznym, 
3) szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego w duchu przekazu 

dziedzictwa kulturowego i kształtowania podstaw patriotycznych. 
 
4. Szkoła zapewnia uczniom warunki do: 

1) nauki poprawnego pisania, czytania ze zrozumieniem i swobodnego wypowiadania 
się 

2) poznawania określonych pojęć i zdobywania rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym 
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kontynuację nauki w następnym etapie kształcenia. 
3) dochodzenie do zrozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, 
4) rozwijania zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności 
5) rozwijania zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 
6) traktowania wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą,  w sposób 

integralny, prowadzący do lepszego zrozumienia świata, ludzi i siebie, 
7) poznawania zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, 
8) poznawania dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej 
9) bezpiecznego korzystania z Internetu. 

 
6.  Szkoła   posiada   zatwierdzone   przez   radę   pedagogiczną   procedury, w tym procedury  
reagowania w sytuacjach trudnych z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze. 

 

§ 7 
 

1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 
i religijnej poprzez: 

1) organizowanie uroczystości i konkursów szkolnych, aktywny udział uczniów w apelach                           
i akademiach, 
2) umożliwienie uczestnictwa w nauce religii lub etyki, zgodnie z obowiązującymi  

 w tym zakresie przepisami. 
   
2. Szkoła realizuje zadania  z zakresu edukacji europejskiej poprzez: 

1) uświadomienie oraz rozwijanie tożsamości europejskiej na gruncie postaw patriotycznych 
wobec własnej ojczyzny, 
2) dostarczenie wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń i najwybitniejszych postaci z 
dziejów Polski i Europy, 

3) rozbudzanie zainteresowań dotyczących wzajemnych powiązań historycznych, kulturowych 
Polski i Europy 

4) stwarzanie sytuacji dających możliwość realizacji twórczych przedsięwzięć o treściach 
europejskich związanych ze współzawodnictwem klas, 

5) pobudzanie wrażliwości uczniów na piękno przyrody, znaczenia ochrony środowiska 
naturalnego Polski i Europy, 

6) doskonalenie kompetencji językowych 
7) zapoznanie z symbolami narodowymi Polski i innych krajów europejskich. 

 
3. W miarę możliwości szkoła rozwija zainteresowania uczniów poprzez zajęcia pozalekcyjne 

dobrowolnie wybierane przez ucznia, organizowane na terenie szkoły, sprzyja aktywności 
uczniów w różnych organizacjach.  

 
 

§ 8 
 

1. Szkoła udziela uczniom pomocy poprzez zatrudnionych w szkole specjalistów: 
1) pedagog szkolny 
2) psycholog szkolny 
3) logopeda szkolny 
4) pielęgniarka szkolna  
5) rehabilitant 
6) specjalista ds. rewalidacji  
7) pedagog specjalny - oligofrenopedagog 
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Ściśle współpracują oni z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami uczniów mających zaburzenia i 
deficyty rozwojowe, specyficzne trudności w nauce, uszkodzone narządy ruchu, słuchu i wzroku. 
Otaczają szczególną troską uczniów, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne 
są szczególne formy opieki, w tym stała lub doraźna pomoc. 
 
2. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie, 

udziela się pomocy w formie: 
1) organizowania zajęć wyrównujących braki w wiadomościach i umiejętnościach 
2) wyrównania i likwidowania deficytów i zaburzeń rozwojowych, 
3) opieki nad uczniem niepełnosprawnym i przewlekle chorym, 
4) poradnictwa w rozwiązywaniu konfliktów w kontaktach rodzinnych, rówieśniczych i 

środowiskowych 
5) organizowania opieki materialnej w ramach przydzielonych środków (bezpłatne obiady, stypendium 

socjalne, pomoc rzeczowa). 
 

3. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami 
świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom, w szczególności  

w zakresie: 
1) diagnozowania na wniosek wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego lub innego nauczyciela i 

za zgodą rodziców przyczyn niepowodzeń szkolnych i konfliktów w środowisku 
rówieśniczym, 

2) prowadzenia zajęć indywidualnych, rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i 
dydaktyczno -wyrównawczych 

3) przeciwdziałania agresji i zachowaniom patologicznym 
4) konsultowania trudnych spraw dydaktyczno -wychowawczych. 

 
4. Szkoła współdziała z rodzicami ucznia w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki,  

a w szczególności: 
1) udziela pomocy w pracy z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze, 
2) organizuje zebrania i konsultacje z rodzicami, których terminarz podany jest do wiadomości na 

początku roku szkolnego 
3) ułatwia kontakt z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami 

wspomagającymi szkołę w sprawach dydaktyczno -wychowawczych  i opiekuńczych 
4) wspiera akcje promujące zdrowie. 
5) Prowadzi kampanię informacyjną poprzez publikacje na stronie internetowej szkoły, 

informacje na tablicy ogłoszeń, pogadanki prelekcje, spotkania wychowawcze. 
 

 
§ 9 

 
1. Statut szkoły określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez 
szkołę. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi podczas zajęć 
obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych regulują:  

1) przepisy wewnętrzne szkoły, 
2) plan zajęć dydaktycznych 
3) plan dyżurów nauczycielskich, 
4) przepisy turystyczno-krajoznawcze, 
5) plan pracy świetlicy szkolnej, 
6) plan pracy wychowawcy klasy, 
7) regulaminy pracowni i sal gimnastycznych. 

 
2. Pracownicy administracyjno - obsługowi są zobowiązani do reagowania na zachowania uczniów. 
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3. Pracownicy administracyjno - obsługowi są zobowiązani do zgłaszania nauczycielom 

niewłaściwego zachowania uczniów. 
 
4. Każdy nauczyciel obowiązany jest podejmować stosowne decyzje zapobiegające powstaniu 

zagrożeń wypadkowych zarówno przed rozpoczęciem zajęć, jak i w trakcie ich prowadzenia. 
 
5. Nauczyciele zobowiązani są do zapoznawania uczniów z zasadami bezpiecznego zachowania 

przed każdymi zajęciami, podczas których istnieje możliwość powstania zagrożeń dla zdrowia lub 
życia uczniów, w szczególności dotyczy to zajęć sportowych, wyjść poza teren szkoły oraz przed 
przerwami świątecznymi, feriami zimowymi i wakacjami. 

6. Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń sportowych, w tym sali gimnastycznej, sali 
gimnastyki korekcyjnej i boiska oraz pracowni komputerowej określają regulaminy korzystania z 
obiektów i pracowni znajdujące się w widocznym miejscu oraz u nauczycieli 

 i instruktorów. 
 
7. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują: 

1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele i instruktorzy prowadzący te zajęcia 
2) podczas przerw -  nauczyciele pełniący dyżur. 

 
8. Nauczyciele prowadzący zajęcia zobowiązani są do: 
1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 
2) systematycznego kontrolowania pod względem BHP miejsca, w którym prowadzone są zajęcia, 
3) samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia  o zagrożeniu 

dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły, 
4) kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach i niezwłocznego reagowania na nagłą 

niespodziewaną nieobecność ucznia poprzez poinformowanie o tym fakcie wychowawcy klasy, a 
za jego pośrednictwem rodziców ucznia, 

5) wprowadzenia uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych 
pomieszczeniach 
 

9. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek 
organizowanych przez szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą dyrektora, inne 
osoby dorosłe, a w szczególności rodzice. Sposób i zasady sprawowania opieki określa regulamin 
wyjść i wycieczek szkolnych. 

 
10. Plan dyżurów nauczycielskich ustala  dyrektor szkoły uwzględniając plan zajęć edukacyjnych oraz 

możliwości kadrowe. 
 
11. Do obowiązków nauczyciela dyżurującego przede wszystkim należy: 

1) pełnienie dyżuru w sposób aktywny, 
2) zwracanie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo zabaw uczniów, 
3) sprawdzanie, czy wszystkie puste sale w rejonie dyżuru są zamknięte, 
4) zwracanie uwagi na zachowanie dzieci w toaletach. 
5) nieprzerwane i punktualne pełnienie dyżuru 

 
12. Przewidywaną nieobecność na dyżurze z powodu wycieczki, wyjścia z klasą, szkolenia poza 

szkołą, itp. nauczyciel zgłasza wicedyrektorowi szkoły nie później niż dwa dni przed terminem 
nieobecności. 

 
13. Nauczyciel jest zobowiązany do pełnienia dodatkowego dyżuru w zastępstwie nieobecnego 

nauczyciela – zgodnie ze wskazaniami wicedyrektora szkoły. 
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14. Bieżącą kontrolę nad pełnieniem dyżurów prowadzi dyrektor i wicedyrektor szkoły. Szczegółowe 
zasady pełnienia dyżurów przez nauczycieli zawiera Regulamin Dyżurów. 

 
15. Nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik szkoły, który zauważył lub dowiedział się o 

wypadku ucznia, jest obowiązany udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi i 
zawiadomić natychmiast o wypadku pielęgniarkę szkolną lub osoby przeszkolone do udzielania 
pierwszej pomocy, dyrektora szkoły i pracownika służby BHP lub społecznego inspektora pracy. 

 
16. Wychowawca klasy, do której chodzi poszkodowany uczeń, dyrektor szkoły, sekretarz szkoły lub 

pracownik sekretariatu natychmiast po zdarzeniu i udzieleniu pierwszej pomocy zawiadamia 
rodziców ucznia o wypadku. 

 
17. Jeżeli istnieje sytuacja zgłoszenia przez ucznia złego samopoczucia, nauczyciel: 
1) na podstawie własnej oceny i rozmowy z uczniem może odesłać go do pielęgniarki szkolnej w 

towarzystwie odpowiedzialnej, wyznaczonej osoby np. przewodniczącego klasy lub też w razie 
gorszego stanu dziecka samodzielnie odprowadzić go do gabinetu lekarskiego prosząc o chwilowe 
dozorowanie klasy innego nauczyciela, 

2) w przypadku nieobecności pielęgniarki oraz po udzieleniu przez nią pomocy, fakt złego 
samopoczucia należy zgłosić do wychowawcy klasy (lub w momencie jego nieobecności do 
wicedyrektora), 

3) wychowawca powinien telefonicznie zawiadomić rodziców/opiekunów o sytuacji  i do momentu 
odebrania dziecka ze szkoły zapewnić mu opiekę osoby dorosłej. 

 
18. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ucznia należy niezwłocznie wezwać karetkę 

pogotowia i powiadomić rodziców . Odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka przejmuje 
lekarz. Jeżeli rodzic nie zjawi się w szkole lub niemożliwy jest z nim kontakt decyzję w sprawie 
dalszej opieki nad uczniem podejmuje dyrektor szkoły. 

 
§ 10 

 
1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w 

tym oddziale. 
 
2. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i 

jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez 
cały etap kształcenia 

 
3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje dyrektor. 
 
4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy: 
1) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi nieprawidłowościami, 
2) na pisemny umotywowany wniosek dotychczasowego wychowawcy, 
3) w wyniku zmian organizacyjnych, 
4) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału. 
 
5. Wnioski, o których mowa w ust.4 pkt. 2 i 4 nie są dla dyrektora wiążące. Ostateczną decyzję w 

sprawie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor w terminie 14 dni od złożenia wniosku. 
 
6. Zakres obowiązków  wychowawcy określają dalsze postanowienia statutu. 
 
7. W klasach integracyjnych nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym sprawuje 

opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi przez cały tok nauki w szkole. 
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8. Szkoła zatrudnia na potrzeby oddziałów integracyjnych specjalistów prowadzących zajęcia 
rewalidacyjne po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

 
§ 11 

 
1. Szkoła umożliwia uczniom uczestnictwo w zajęciach z religii i etyki. 
2. Uczestnictwo w zajęciach z religii i etyki jest dobrowolne i nakłada na rodziców obowiązek 

wyrażania osobnej, pisemnej zgody na uczestnictwo ich dziecka w tych zajęciach. 
3. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi na 

świetlicy szkolnej 
4. W sytuacji, gdy religia jest pierwszą lub ostatnią lekcją w danym dniu uczeń, który nie 

uczęszcza na te zajęcia – może za pisemną zgodą rodziców – rozpocząć zajęcia później lub 
zakończyć je wcześniej. 

5. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne 
danego wyznania, a ocenianie uczniów odbywa się według zasad WO obowiązującego w danej 
szkole. 

6. Nauczycieli religii zatrudnia dyrektor na podstawie pisemnego skierowania (misji) wydanego 
przez biskupa diecezjalnego. 

7. W razie rezygnacji z nauki religii lub etyki w trakcie roku szkolnego, rodzic składa pisemne 
oświadczenie do dyrektora szkoły a dziecko przestaje uczęszczać na zajęcia. Zgodnie z punktem 3i 
4 & 11 korzysta z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej, lub przebywa pod 
opieką rodziców, jeśli są to pierwsze zajęcia, czy też ostatnie zajęcia w planie lekcji, co jest 
określone w formie pisemnej przez rodzica. 

 
§ 12 

 
Wszyscy członkowie społeczności szkolnej (uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice) 
mają prawo do poszanowania godności osobistej, swojego dobrego imienia oraz swej własności i 
zdrowia; mają obowiązek poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych 
osób, przestrzegania zasad poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi, reagowania 
na krzywdę dziejącą się uczniowi. 
 
 
 

Rozdział 3 
 

Organy szkoły 
 

§ 13 
 

1. Organami szkoły są : 
 
1) dyrektor szkoły 
2) rada pedagogiczna 
3) rada rodziców 
4) samorząd uczniowski 
 

§ 14 
 
1. Szkołą kieruje dyrektor. 
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§ 15 

 
1. Funkcję dyrektora szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę. 
 
 

§ 16 
 
1. Kandydata na dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu. 
2. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę powołuje komisję konkursową oraz 

określa regulamin jej pracy. 
 

§ 17 
 
1. Do zadań dyrektora szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy 

szkoły. 
2. Dyrektor szkoły w szczególności : 
1) kieruje  działalnością  szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, 
2) zabiega o stworzenie optymalnych warunków realizacji zadań szkoły, 
3) kształtuje twórczą atmosferę pracy nadzoruje właściwe stosunki pracy oraz stosunki pracownicze, 
4) współdziała z gminą w zakresie zadań wymagających tego współdziałania,  a ponadto realizuje jej 

zlecenia i wnioski w zakresie i na zasadach określonych  w ustawie o systemie oświaty, 
5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychologicznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne 
6) organizuje warunki do prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka oraz umożliwia 

uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, 
7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  w sprawie organizacji 

praktyk pedagogicznych. 
8) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy 

szkoły oraz w podejmowaniu innowacji pedagogicznych, 
9) opracowuje program rozwoju szkoły, określający zadania służące doskonaleniu jakości pracy 

szkoły, wykorzystując wyniki mierzenia jakości pracy szkoły, wykorzystując wyniki sprawdzianów 
zewnętrznych, przeprowadzonych diagnoz i ewaluacji pracy szkoły. 

10) stwarza warunki 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, 

11) odpowiada za realizacje zaleceń wynikających z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i z 
orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 
§ 18 

 
1. W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością szkoły do kompetencji dyrektora 

 szkoły należy: 
1) przekładanie radzie pedagogicznej do zaopiniowania, a następnie do zatwierdzenia projektów 

innowacji i eksperymentów pedagogicznych. 
2) przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
3) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, 
4) wstrzymywanie wykonywania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, 
5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym 

systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć 
6) podejmowania decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich do innych 

lub oddziałów, 
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7) kontrola spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące  w obwodzie szkoły, 
8) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym, 

realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami 
rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach, 

9) dopuszczanie do użytku szkolnego zestawu programów nauczania. 
10) dopuszczanie zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania do użytku szkolnego po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 
11) wyrażanie zgody na realizację obowiązku szkolnego. 
12) opracowanie i zorganizowanie badania jakości pracy szkoły z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, 

ustalając sposób jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników. 
13) planowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie badania jakości pracy szkoły poprzez:  
a) badanie skuteczności działania szkoły, porównując osiągnięte efekty  z założonymi celami,  
b) badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,  
c) ( skreślony) 
d) diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły 
e) zorganizowanie i systematyczne obserwowanie osiąganej jakości pracy szkoły wg ustalonych 

kryteriów, 
f) hospitację polegającą na obserwacji wiedzy, umiejętności i postaw uczniów, 
14)  przedstawianie, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,  Radzie Pedagogicznej ogólnych 

wniosków  wynikających  ze  sprawowanego  nadzoru  pedagogicznego  oraz  informacji o 
działalności szkoły, 

 
2. W zakresie spraw organizacyjnych do kompetencji dyrektora szkoły należy: 
1) ustalenie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, w 

tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych 
2) przydzielanie nauczycielom, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną, prac i zajęć, o 

których mowa w art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy o systemie oświaty. 
3) ustalanie planu nauczania , w którym określa dla poszczególnych klas wymiar 

godzin odpowiednio:  
a) poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,  
b) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnostrawności  
c) dodatkowych zajęć edukacyjnych , zajęć religii i etyki, zajęć wychowania do życia w rodzinie i 

zajęć języka mniejszości narodowej  
d) dodatkowych zajęć uwzględniających potrzeby rozwojowe dzieci,  ich zainteresowania i 

zdolności, zajęć specjalistycznych, które będą prowadzone przez nauczycieli, za zgodą dyrektora 
szkoły 

4) . występowanie do organu prowadzącego z wnioskiem o przyznanie nie więcej niż 3 
godzin tygodniowo, dla każdego oddziału, w każdym roku szkolnym na okresowe lub roczne 
zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub na realizację 
dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

5) opracowanie na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który 
przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie do 15 września roku szkolnego, 
którego dotyczy plan. Plan ten przygotowywany jest w oparciu  o wnioski z planu nadzoru z roku 
poprzedniego. 

6) Plan ten zawiera:  
a) diagnozowanie i ocenianie efektów pracy nauczycieli, 
b) przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia, 
c) tematykę i terminy przeprowadzana kontroli znajomości przez nauczycieli przepisów dotyczących 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, 
d) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań poprzez organizowanie szkoleń i narad, 

motywowanie do doskonalenia rozwoju zawodowego, przedstawiania nauczycielom wniosków 
wynikających ze sprawowania przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego, 

e) udzielanie pomocy nauczycielom w sprawie kształcenia, wychowania i opieki oraz inspirowanie ich 
do podejmowania działalności innowacyjnej. 
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7) dyrektor szkoły zwalnia z ucznia z uczestnictwa w zajęciach wychowania 
fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii ograniczonych 
możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach wydanej przez lekarz na czas określony w tej 
opinii. 

7.a)  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 

8) jeżeli zajęcia, z których uczeń został zwolniony odbywają się na pierwszej lub 
ostatniej lekcji dyrektor może zwolnić ucznia z obecności na tych zajęciach na podstawie opinii, 
o której mowa w podpunkcie l. oraz na pisemny wniosek rodzica. 

 
3. W zakresie spraw finansowych do kompetencji dyrektora szkoły należy: 

1) opracowanie planu finansowego szkoły 
2) realizowanie  planu finansowego szkoły, stosownie do przepisów określających zasady 

gospodarki finansowej szkół, 
3) przedstawienie projektu do zaopiniowania radzie pedagogicznej. 

 
4. W zakresie spraw administracyjno -gospodarczych i biurowych do kompetencji dyrektora szkoły 

należy: 
1) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą szkoły, 
2) organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny, 
3) organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły, 
4) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego 

wykorzystania druków szkolnych, 
5) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych co najmniej 2 razy  w roku oraz 

prac konserwacyjno-remontowych, 
6) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 
 
5. W zakresie spraw porządkowych i bhp do kompetencji dyrektora szkoły należy: 

1) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie zadań 
dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony, 

2) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole 
porządku oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły. 

3) dokonanie co najmniej raz w roku kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych 
warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub  placówki, w tym bezpiecznych i 
higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy. 

 
§ 19 

 
1. Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacji szkoły, w którym określona jest szczegółowa 

organizacja nauczania, wychowanie i opieki w danym roku szkolnym z uwzględnieniem 
szkolnego planu nauczania. 

 
2. Arkusz organizacji musi powstać do 30 kwietnia każdego roku. 
 
3. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. 
 
4. Arkusz organizacji szkoły zawiera w szczególności liczbę pracowników szkoły, w tym 

pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych oraz 
kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych  finansowanych ze środków przydzielonych 
przez organ prowadzący szkołę. 
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5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły z uwzględnieniem zasad 
ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację 
obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 
 

§ 20 
 

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli  i 
pracowników niebędących nauczycielami. 

 
2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1 dyrektor szkoły, w szczególności: 
1) załatwia sprawy osobowe pracowników szkoły, 
2) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami kodeksu 

pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków, 
3) określa zakres obowiązków i czynności pracowników, 
4) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu pracowników, 
5) decyduje o przyznaniu nagród oraz wyznacza kary porządkowe pracownikom szkoły, 
6) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień dla pracowników szkoły. 
 

§ 21 
 

1. Dyrektor szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z  Radą Pedagogiczną, Radą 
Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

 
 

§ 22 
 

1. Zgodnie z istniejącą normą przewidzianą w przepisach w szkole tworzy się stanowisko 
wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze. 

 
2. Funkcję wicedyrektora powierza i odwołuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego i rady pedagogicznej. 
 

3. Zadania wicedyrektora, a szczególnie kompetencje oraz odpowiedzialność określa dyrektor 
szkoły. 

 
4. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności: 

1) pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole, 
2) pełni funkcję zastępcy dyrektora w placówce mu powierzonej w przypadku, gdy szkoła mieści się 

w kilku placówkach, 
3) ma prawo wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar 

porządkowych tych nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym 
4) opracowuje tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz dyżurów nauczycielskich 
5) prowadzi bieżącą kontrolę dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć dodatkowych, dziennika 

pedagoga, biblioteki i świetlicy szkolnej, 
6) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, 
7) prowadzi ewidencję godzin ponadwymiarowych, 
8) przeprowadza obserwacje , 
9) wykonuje zadania wynikające z zapisów ogólnych, 
10) przygotowuje projekty wieloletniego rozwoju szkoły. 
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5. Umowa o pracę na stanowisku nauczyciela, zawarta na czas określony krótszy niż okres 
powierzenia funkcji kierowniczej, ulega przedłużeniu na czas powierzenia funkcji. 

 
6. Nauczyciel może być odwołany z funkcji kierowniczej w szkole: 
1) na własną prośbę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, 
2) z końcem roku szkolnego, a w uzasadnionych przypadkach także w czasie roku szkolnego za 

trzymiesięcznym wypowiedzeniem, 
3) z inicjatywy własnej organu, który funkcję kierowniczą powierzył – w razie otrzymania 

negatywnej oceny pracy, 
4) na umotywowany wniosek rady pedagogicznej, albo organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny nad szkołą, 
5) w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty. 

 
 

§ 23  
 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 
zadań dotyczących kształcenia wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą  dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w 
szkole. 

2.a W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone 
przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej 
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 
4. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 
5. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.  

 5a Protokoły z posiedzenia rady pedagogicznej sporządzane są komputerowo i archiwizowane na 
cyfrowych nośnikach danych oraz w postaci wydruków komputerowych, na których protokolant 
składa swój podpis - parafowana jest każda strona wydruku. 
6.  Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zatwierdzenie regulaminu  rady  

następuje  w  głosowaniu  tajnym,  większością  głosów w obecności co najmniej 2/3 jej 
członków. 

7. Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady 
pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,  a także 
nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

8. Zebrania  rady pedagogicznej organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 
półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów,  po 
zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących  potrzeb.  Mogą być 
organizowane z inicjatywy organu prowadzącego szkołę, albo co najmniej 1/3 członków rady 
pedagogicznej. 

9. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. 

10. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym 
ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz o działalności 
szkoły. 

11. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za przygotowanie, zawiadomienie  (co najmniej 7 dni 
przed terminem zebrania) i przeprowadzenie zebrania rady. 

 

§ 24 
 

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 
1) zatwierdzanie planu pracy szkoły, w każdym roku szkolnym 
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2) zatwierdzanie planu wychowawczego i profilaktyki szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców i 
samorządu uczniowskiego, dostosowanego do potrzeb rozwojowych ucznia i potrzeb środowiska, 

3) podejmowanie  uchwał w sprawie  klasyfikacji i promocji uczniów, 
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  w szkole, 
5) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 
6) opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania we współpracy z radą rodziców 
7) zatwierdzanie planu rozwoju szkoły, 
8) przyjmowanie regulaminów 
9)  ( skreślony) 
10) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy 
szkoły lub placówki. 

11) uchwalanie statutu i wprowadzanie zmian (nowelizowanie) do statutu. 
 

§ 25 
 
 
1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1) organizację pracy szkoły , w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
3) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

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

4) projekt planu finansowego szkoły, 
5) propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w 

szkole, 
6) indywidualny tok nauki dla ucznia 
7) programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego 
8) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień 
9) wniosek o nagrodę  kuratora oświaty dla dyrektora 
10) pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy 
11) formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego  
  

§ 25 a 
1. Rada pedagogiczna ponadto: 
1) (skreślony). 
2) ( skreślony) 
3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły 
4) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły 
5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu 

prowadzącego. 
6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli 
7) wybiera swoich delegatów do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły, 
8) wybiera swojego przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny 

pracy. 
§ 26 

 
 

Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w § 24, niezgodnych z przepisami 
prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 
szkołę, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja 
organu prowadzącego szkołę jest ostateczna. 
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§ 27 

 
1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do 

uchwalenia . Do przygotowania zmian ( nowelizowania statutu), może być powołany zespół 
nauczycieli, który zapozna radę pedagogiczną z projektem zmian. 

2. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę  o 
odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora – o odwołanie nauczyciela z innej funkcji 
kierowniczej w szkole. 

3. W wymienionych przypadkach organ prowadzący szkołę albo dyrektor są zobowiązani 
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku 

4. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej, a 
protokoły z zebrania  rady pedagogicznej są tajne. 

5. ( skreślono) 
 
 

§ 28 
 
1. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 
2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły. 
2a  W skład rad rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,   wybranych w 

tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału 
3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

statutem szkoły. 
4. Reprezentacja rodziców może przybrać inną nazwę niż określona w pkt.1. 
5. Rada rodziców może występować do  rady pedagogicznej, dyrektora szkoły, organu 

prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami   i opiniami dotyczącymi 
wszystkich spraw szkoły. 

6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze          
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszu rady 
rodziców określa regulamin, o którym mowa w pkt.3. 

7. Rada rodziców opiniuje: 
1) wzór i zasady noszenia przez uczniów  stroju szkolnego według wzoru ustalonego przez 

dyrektora szkoły 
2) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników 
3) projekt planu finansowego szkoły 
4) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 
5) propozycję zajęć do wyboru przez ucznia z wychowania fizycznego. 
6) projekt dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych   

 
7 a. Do kompetencji rady rodziców, należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 
wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 
środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane 
do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

2) wnioskowanie : 

a) o powołanie rady szkoły 
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b) o dokonanie oceny pracy nauczyciela. 

 
8. Rada rodziców zapoznaje się z raportem o jakości pracy szkoły ( po ewaluacji 

wewnątrzszkolnej) i wypowiada się w sprawach jakości pracy szkoły. 
9. Przedstawiciel rady rodziców może brać udział w pracach komisji wyłaniającej kandydata na 

stanowisko dyrektora szkoły. 
 
 

§ 29 
 
1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
5. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 
6. Samorząd może przedstawić  radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły , w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów 
takich jak: 

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

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 możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań. 
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej. 
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem 
szkoły. 

6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
 

§ 30 
 
1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje których celem statutowym jest: 
1) działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, 
2) rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej                                                             

i opiekuńczej szkoły. 
3)  zdobycie środków finansowych oraz wzbogacanie bazy szkoły. 
 

§ 31 
 
Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje o których mowa w  § 30, wyraża 
dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności. 
 

§ 32 
 

1. Rodzice współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 
2. Formy współpracy z rodzicami:  
1) spotkania z rodzicami w ramach ustalonego harmonogramu zebrań i konsultacji. 
2) rozmowy indywidualne 
3) spotkania w ramach zespołów zadaniowych 
4) działalność informacyjno- edukacyjna informująca o możliwościach uzyskania pomocy. 
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3. Formy współpracy z rodzicami uwzględniają prawo rodziców do : 
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych w danym oddziale i 

szkole, 
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania , klasyfikowania , promowania uczniów 

i przyprowadzania egzaminów sprawdzających oraz wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 
3) uzyskania rzetelnej informacji o dziecku, jego zachowaniu , postępach w nauce  i 

przyczynach trudności, 
4) uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci, 
5) do korzystania z informacji psychologa, pedagoga w sprawie rozwoju 

psychofizycznego ich dziecka, 
6) do uczestnictwa w procesie dydaktycznym po uprzednim uzgodnieniu  z 

nauczycielem, 
7) korzystania z pomocy wszystkich nauczycieli, w tym nauczycieli – specjalistów w 

szkole, 
8) uzyskania informacji o możliwościach uzyskania pomocy w instytucjach poza 

szkolnych. 
 
      §32a 
 
1. Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji lub uchwał                

w granicach swoich kompetencji. 
2. Dyrektor szkoły zapewnia bieżącą wymianę pomiędzy organami szkoły o podejmowanych 

decyzjach i planowanych działaniach. 
3. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa 

lub interesem szkoły. W takim przypadku w terminie 14 dni uzgadnia sposób postępowania w 
sprawie będącej przedmiotem sporu. 

4. Wszystkie spory między organami rozstrzyga komisja pojednawcza w składzie: dyrektor szkoły i 
po jednym przedstawicielu spornych stron. 

5. W przypadku, gdy stroną jest dyrektor, spory rozstrzyga organ prowadzący lub nadzoru 
pedagogicznego według właściwości sprawy. 

 
 
 

Rozdział 4 
 

Organizacja szkoły. 
 

§ 33 
 
Termin rozpoczynania kończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii 
zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 
 

§ 34 
 
Szczegółową organizację nauczania , wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 
organizacyjny szkoły. Arkusze organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę. 
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§ 35 
 
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w 

jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem 
nauczania i programem wybranym z zestawu programów dopuszczonych do użytku szkolnego. 

2. Począwszy od roku 2014/2015 w klasach pierwszych liczba uczniów w oddziałach wynosi do 
25.W pozostałych oddziałach ( których nie dotyczy ustawa z dnia 6 grudnia 2013roku) liczba 
uczniów w klasach nie przekracza ilości zgodnej z możliwościami technicznymi sal lekcyjnych- do 
30 uczniów ( z wyjątkiem sytuacji szczególnych).  

3. skreślony 
4. W szkole organizowane są, w miarę zapotrzebowania, zajęcia w czasie wakacji i ferii zimowych, w 

formie półkolonii . 
5. Szkoła może prowadzić za zgodą organu prowadzącego oddział klasy sportowej lub 

terapeutycznej. Funkcjonowanie tych klas określają odrębne przepisy. 
 

 
§ 36 

 
1. Organizację stałych obowiązków i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i 

wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora szkoły.  
2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na nauczanie 

zintegrowane- edukację wczesnoszkolną i inne zajęcia dydaktyczne. Szczegółowy dzienny rozkład 
zajęć określa nauczyciel. 

 
 

§ 37 
 
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzone  w 

systemie klasowo-lekcyjnym, a ponadto: 
1) dodatkowe zajęcia edukacyjne, 
2) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 
3) zajęcia specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne 

zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, nadobowiązkowe zajęcia 
pozalekcyjne, 

4) skreślony 
5) zajęcia w toku nauczania indywidualnego, 
6) zajęcia w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania, 
7) zajęcia w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą. 
 
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

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

3. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący zajęcia 
zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o których mowa w ust.2. 

 
§ 38 

 
Dyrektor zobowiązany jest do ustalenia trybu corocznego dokonywania podziału oddziałów na grupy 
na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem 
wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę. 
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§38a 
 

1. Szkoła może realizować zajęcia wychowania fizycznego w ramach tygodniowego wymiaru 
godzin w formie:  

1) zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
2) gier i zabaw ruchowych; 
3) zajęć korekcyjno -wyrównawczych; 
4) aktywnych form turystyki; 
5) imprez rekreacyjnych i rozgrywek sportowych; 
6) udziału w szkoleniach młodzieżowych organizatorów sportu i sędziów sportowych; 
7) uczestnictwa w ważnych dla środowiska wydarzeniach sportowych. 

 
2. Zajęcia wychowania fizycznego, o których mowa w pkt 1, mogą być organizowane przez 

szkołę jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne. 
 

§38b 
 

1. Szkoła realizuje zajęcia z zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym 
człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w 
fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji. 

2. Zajęcia realizowane są w klasach V i VI szkoły podstawowej. 
3. Uczeń  nie  bierze  udziału  w  zajęciach,  jeżeli  jego  rodzice   zgłoszą  dyrektorowi  szkoły  
w  formie  pisemnej  rezygnację  z udziału  ucznia  w zajęciach. 

 
§ 39 

 
1. Niektóre zajęcia nadobowiązkowe, np.: 

1) zajęcia fakultatywne 
2) zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze 
3) specjalistyczne 
4) nauczanie języków obcych 
5) nauczanie elementów informatyki 
6) koła zainteresowań i przedmiotowe 
7) gimnastyka korekcyjna 
8) inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w 

grupach oddziałowych , między oddziałowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i 
wyjazdów 

9) Rodzice wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w kołach zainteresowań i przedmiotowych 
oraz na współpracę z prowadzącym. 

3.   Czas trwania zajęć wymienionych w pkt. 1 ustala się zgodnie z § 37 pkt. 2 i 3. 
4. Zajęcia, o których mowa w pkt.1 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę 

środków finansowych 
5. skreślony 
6. Zajęcia dodatkowe mogą być zorganizowane i prowadzone w zależności od potrzeb i 

zainteresowań uczniów, z uwzględnieniem możliwości szkoły w zakresie zapewnienia 
odpowiednich warunków dydaktycznych lub lokalowych. 

7. Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli i dostosowane do 
wieku i zainteresowań uczniów. 

8. Formy pracy pozalekcyjnej są udokumentowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. 
9. Podczas zajęć dodatkowych nauczyciel prowadzący zajęcia sprawuje nad uczniami opiekę 

pedagogiczną i dba o ich bezpieczeństwo. 
10. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone są dla uczniów z wadami postawy oraz ogólnie 

obniżoną sprawnością fizyczną, którzy zostali zakwalifikowani na podstawie badań lekarskich. 
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11. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne 
trudności  uzyskaniu osiągnięć zakresu określonych zajęć edukacyjnych. Zajęcia prowadzone są 
przez nauczyciela posiadającego odpowiednie kwalifikacje. 

12.  ( skreślony) 
13.  ( skreślony) 

 
§ 40 

 
1. Na wniosek rodziców  ucznia lub za ich zgodą, dyrektor szkoły – po  zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej – może zezwolić na indywidualny program 
lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela ( opiekuna). 

2. Na wniosek rodziców ucznia dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na spełnienie przez ucznia 
obowiązku szkolnego poza szkołą. 

 
§ 40a 

 
1. Uczniowie Szkoły mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania. 

2. Wyposażenie Szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, 
matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III, zapewnia Minister Edukacji Narodowej 

3. Wyposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne 
regulowane jest przez rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.  

4. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego Szkołę, może ustalić w zestawie, o którym 
mowa w pkt.1  inny podręcznik niż podręcznik zapewniony przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania. 

5. W przypadku, o którym mowa w pkt 4 , koszt zakupu podręcznika innego niż podręcznik 
zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pokrywa organ 
prowadzący Szkołę. 

§ 41 
 

Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia oraz studentów szkół wyższych kształcących 
nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między 
obydwiema instytucjami. 
 

§ 42 
 

1.Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z: 
a) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, 
b) biblioteki, czytelni 
c) świetlicy, stołówki 
d) ( skreślony) 
e) izby regionalnej, 
f) gabinetu pielęgniarki szkolnej, 
g) gabinetu lekarskiego i dentystycznego, 
h) pomieszczeń administracyjno -gospodarczych, 
i) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych (sala gimnastyczna, boisko sportowe, sala do 

rehabilitacji, plac zabaw), 
j) pomieszczeń dla działalności pomieszczeń organizacji uczniowskich, samorządu uczniowskiego,  
k) gabinetu terapii pedagogicznej, 
l) archiwum, 
m) szatni, 
n) gabinetu opieki pedagogicznej i psychologicznej, 
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o) gabinetu pomocy logopedycznej 
p) innych specjalistycznych gabinetów wspierających rozwój dziecka. 

 
§ 43 

 
1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego 
 ciepłego posiłku w stołówce szkolnej. 
2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce ustala dyrektor szkoły. 
3. Uczniowie mogą korzystać z obiadów refundowanych przez MOPS. 
4. Uczniowie potrzebujący szczególnej opieki w zakresie żywienia mogą zostać częściowo lub   
całkowicie zwolnieni z opłat zgodnie z decyzją dyrektora szkoły. 
5. W czasie wakacji i ferii zimowych  (gdy organizowane są zajęcia dla uczniów) szkoła 
 zapewnia wyżywienie dzieciom objętym opieką MOPS. 
6. Stołówka szkolna jest integralną częścią Szkoły Podstawowej nr 47 z Oddziałami 
 Integracyjnymi, a szczegółową działalność stołówki określa jej regulamin. 
 

§ 44 
 
1. W szkole działa biblioteka, czytelnia i internetowe centrum informacji multimedialnej  zwane dalej 

biblioteką szkolną, których zasady funkcjonowania określane są regulaminami funkcjonowania, 
planem i regulaminem pracy stanowiącymi odrębne dokumenty wewnątrzszkolnego prawa. 

2. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i  po ich 
zakończeniu. 

3. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną, pracownią ogólnoszkolną, służącą realizacji potrzeb i 
zainteresowań uczniów i rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

4. Biblioteka szkolna gromadzi dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty 
  nie piśmiennicze (materiały audiowizualne) zwane zbiorami bibliotecznymi. 
5. Biblioteka szkolna służy do realizacji: 
1) zadań dydaktyczno-wychowawczych służących wdrażaniu do nawyku samodzielnego czytania i 

uczenia się, 
2) potrzeb i zainteresowań uczniów, 
3) przygotowania uczniów do samokształcenia, korzystania z innych typów bibliotek   

i środków informacji, 
4) doskonalenia warsztatu przez nauczycieli, 
5) popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 
6.   Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają : 
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych, 
2) wypożyczenie ich poza bibliotekę, 
3) wykorzystanie urządzeń internetowego centrum informacji multimedialnej w celu przygotowania 

uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, 
4) prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych form pracy pozalekcyjnej 

rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną (kiermasze, wystawy, gazetki okolicznościowe, 
konkursy itp.) 

7. Z biblioteki szkolnej mają prawo korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice 
na podstawie własnych kart czytelniczych. 

8. Korzystający z biblioteki szkolnej zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały oraz 
powierzone im mienie. 

9.  W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów zasady postępowania  określa 
regulamin biblioteki szkolnej. 

10. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone przed końcem roku szkolnego 
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§45 
1. Organizacja biblioteki szkolnej. 
1) termin rozpoczęcia i zakończenia pracy biblioteki oraz przerw świątecznych, ferii zimowych 

wakacji letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 
2) szczegółową organizację pracy biblioteki określa plan pracy biblioteki szkolnej, który zawiera 

liczbę pracowników biblioteki, godziny pracy  oraz zadania związane  z pracą pedagogiczną z 
czytelnikami i pracami w zakresie organizacji i techniki bibliotecznej 

 
§ 46 

1.Zadania bibliotekarza szkolnego: 
1) planowanie pracy biblioteki we współpracy z nauczycielami, samorządem uczniowskim i 

rodzicami, prowadzenie ewidencji zajęć w dzienniku biblioteki szkolnej  i opracowywanie 
sprawozdawczości; 

2) gromadzenie zbiorów tj. stałe ich uzupełnianie i selekcjonowanie przy współpracy grona 
nauczycielskiego z uwzględnieniem materiałów dotyczących naszego regionu; 

3) troska o zabezpieczenie , prawidłowe rozmieszczenie i konserwację zbiorów; 
4) prowadzenie ewidencji zbiorów w księdze inwentarzowej , ich wycena w przypadku darów oraz 

odpisywanie ubytków w rejestrze ubytków; 
5) opracowywanie biblioteczne zbiorów tzn. znakowanie pieczęcią oraz klasyfikowanie do 

odpowiednich działów biblioteki , nanoszenie sygnatury i numeru inwentarzowego oraz zakładanie 
kart książek i kart katalogowych do prowadzonych przez bibliotekę katalogów; 

6) organizowanie udostępniania zbiorów i prowadzenia kontroli wypożyczeń z wypożyczalni , 
kontroli odwiedzin w czytelni oraz statystyki; 

7) prowadzenie działań dydaktyczno-wychowawczych upowszechniających czytelnictwo, tworzenie 
warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz 
efektywnego posługiwania się technologia informacyjną, spotkania z autorami, ciekawymi ludźmi; 

8) opieka nad uczniami przebywającymi w bibliotece, właściwe urządzenie i wykorzystanie 
pomieszczenia bibliotecznego oraz troska  o estetykę wnętrza biblioteki; 

9) protokolarne przejęcie biblioteki od poprzednika lub przekazanie następcy w sposób określony 
obowiązującymi przepisami i udział w inwentaryzacji zbiorów; 

10) gromadzenie, rejestrowanie i dystrybucja darmowych podręczników szkolnych i materiałów 
ćwiczeniowych . 

§ 47 
 
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców        

szkoła organizuje w miarę swoich możliwości działalność opiekuńczo-wychowawczą – świetlicę, 
udostępniając odpowiednie pomieszczenie , sprzęt, nauczycieli- wychowawców i środki 
finansowe. 

2. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych , liczących nie więcej niż 25 uczniów. 
 

§ 48 
Organizacja  świetlicy szkolnej: 
1. Świetlica szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów  w zależności 

od grupy wiekowej. 
2. Ze świetlicy korzystają uczniowie , których rodzice pracują tj. do czasu zakończenia pracy oraz 

uczniowie wymagający pomocy dydaktycznej. 
3. Pomieszczenia świetlicy umożliwiają : 
1) odrabianie zadanych uczniom zadań domowych 
2) korzystanie z pomocy dydaktycznej nauczyciela- wychowawcy, zabawy i gry  rekreacyjne 
4. Godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły. 
5. Szczegółową organizację pracy świetlicy określa regulamin świetlicy. 
6. Nauczyciel – wychowawca świetlicy zapewnia stałą opiekę i bezpieczeństwo uczniom 

korzystającym ze świetlicy. 
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7. Uczeń ,który sam wraca do domu musi mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. 
 

§ 49 
 
1. Zadania nauczyciela wychowawcy świetlicy: 

1) realizowanie ogólnych zadań wychowawczych, kształcących wyznaczonym w 
rocznym planie pracy świetlicy, 

2) organizowanie i planowanie pracy w prowadzonych przez siebie zespołach, 
3) prowadzenie dziennika zajęć oraz powierzonej dokumentacji, 
4) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa w czasie zajęć 
5) kierowanie pracą grupy wychowanków powierzonych opiece nauczycieli, 
6) współpraca z nauczycielami, wychowawcami uczniów, pedagogiem, psychologiem  i 

logopedą szkolnym, 
7) (skreślony) 

§ 49a 
 
1. W szkole organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki dla uczniów, 

których rodzice wyrażają takie życzenie. 
2. Nauka religii i etyki jest organizowana w szkole na życzenie rodziców i obowiązuje zasada 

wyrażania życzenia w formie oświadczenia pisemnego.  
3. Religia i etyka nie są dla ucznia przedmiotami obowiązkowymi, udział w nich jest 

dobrowolny. O udziale ucznia w zajęciach z tych przedmiotów decydują rodzice. Po złożeniu 
oświadczenia udział w wybranych zajęciach staje się dla ucznia obowiązkowy. Oświadczenie, o 
którym mowa w niniejszym punkcie może zostać zmienione w formie pisemnej. 

4. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii, z etyki, z obu przedmiotów, może też nie 
wybrać żadnego z nich.   

5. Jeśli w  szkole część uczniów wyrazi życzenie uczestniczenia w zajęciach zarówno z religii, 
jak i z etyki, szkoła jest zobowiązana umożliwić im udział w zajęciach z obu przedmiotów, 
umieszczając odpowiednio (bezkolizyjnie) godziny nauki  religii i etyki w planie zajęć szkolnych. 

6. Jeżeli uczeń nie korzysta w szkole z nauki religii lub etyki, szkoła ma obowiązek zapewnić 
temu uczniowi w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze.  

7. Szkoła nie ma prawa domagać się oświadczeń informujących o nieuczestniczeniu ucznia       
w zajęciach z religii i/lub etyki, natomiast w przypadku rezygnacji z udziału w tych zajęciach 
konieczne jest poinformowanie szkoły o zmianie decyzji. 

8. Szkoła organizuje zajęcia z religii (określonego wyznania) i etyki w klasach (oddziałach) lub 
grupach międzyklasowych  (międzyoddziałowych), gdy otrzyma co najmniej siedem zgłoszeń 
dotyczących danego przedmiotu. Zgodnie z przywołanymi przepisami szkoła ma obowiązek 
zorganizowania lekcji religii lub etyki dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub 
oddziału.  

9. Jeśli w szkole zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia 
organowi prowadzącemu, który organizuje odpowiednio zajęcia  

1) z religii, w porozumieniu z władzami zwierzchnimi kościoła lub związku wyznaniowego - w 
pozaszkolnych punktach katechetycznych  

2) etyki w grupach międzyklasowych lub międzyoddziałowych 
3) w przypadku większej liczby uczniów wybierających etykę szkoła w miarę możliwości realizuje 

zajęcia w grupach łączących uczniów z jednego rocznika, jednej klasy. 
10. Zajęcia z etyki lub religii (określonego wyznania) są organizowane nawet dla jednego ucznia. 
 

§ 49b 
 

1. Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze zwierzchnie 
kościoła lub związku wyznaniowego. Zatwierdzone przez nie pogramy i podręczniki do nauki 
religii są przekazywane Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. 
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2. Cele, treści nauczania, zalecane warunki i sposób realizacji zajęć z etyki na wszystkich 
etapach edukacyjnych, które stanowią bazę dla opracowania przez nauczycieli programów 
nauczania etyki określają odrębne przepisy. 

3. Wymagania, jakie powinien spełniać program nauczania etyki określają odrębne przepisy. 
4. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania etyki.  
5. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole 

zaproponowany przez nauczyciela program i wpisuje go do szkolnego zestawu programów 
nauczania. 

§ 50 
 

Szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może realizować zajęcia według programów 
autorskich nauczycieli. 

 
§ 51 

 
1. W celu sprawowania opieki zdrowotnej nad uczniami w szkole działa  gabinet profilaktyki 

zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, 
2. Podstawowe zadania i obowiązki pielęgniarki szkolnej określają odrębne przepisy 
 

§ 52 
 

Działalność innowacyjna i eksperymentalna 
 

1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymenty pedagogiczne. 
2. Innowacją są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu 

poprawę jakości pracy szkoły. 
3. Eksperymentem są działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole, w 

ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści 
nauczania, prowadzona pod opieką jednostki naukowej. 

4. Innowacje i eksperymenty nie mogą prowadzić do zmiany typu szkoły. 
5. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą 

szkołę, oddział lub grupę uczniów. 
6. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę 

odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych 
działań. 

7. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny. 
8. Innowacje i eksperymenty wymagające przyznania szkole dodatkowych środków 

budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę zgody na 
finansowanie budżetowych działań. 

9. Innowacja nie może naruszać : 
1) podstawy programowej kształcenia ogólnego przedmiotów obowiązkowych, 
2) ramowych planów nauczania w zakresie określonym przez te plany minimalnego wymiaru 

godzin poszczególnych przedmiotów i zajęć obowiązkowych w cyklu nauczania szkoły 
podstawowej 

3) zasad oceniania, promowania i klasyfikowania w zakresie, który umożliwiałby realizację 
uprawnień ucznia do uzyskania świadectwa. 

 
10. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna. 
11. Uchwała o wprowadzeniu innowacji może być podjęta po uzyskaniu: 

1) zgody nauczyciela lub nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, 
2) pozytywnej opinii rady rodziców, 
3) opinii zespołu przedmiotowego lub doradcy przedmiotowego, lub placówki doskonalenia 

nauczycieli lub specjalistów w danej dziedzinie wskazanych przez kuratora oświaty. 



 

Strona 25 

 
12. Uchwałę rady pedagogicznej o podjęciu innowacji wraz z opisem jej zasad, wymaganymi 

przepisami prawa, opiniami oraz pisemną zgodą autora ( zespołu autorskiego) innowacji, dyrektor 
przekazuje kuratorowi oświaty do 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny 
wprowadzenia innowacji. 

13. Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu w szkole podejmuje rada pedagogiczna po 
zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji eksperymentu. 

14. Uchwała w sprawie wprowadzenia eksperymentu może być podjęta po uzyskaniu: 
1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie, 
2) pozytywnej opinii rady rodziców, 
3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentu na jego prowadzenie w szkole. 
 
15. Prowadzenie eksperymentu w szkole wymaga zgody ministra właściwego do spraw nauczania i 

wychowania. 
16. Dyrektor szkoły prowadzącej eksperyment przekazuje bezpośrednio po jego zakończeniu 

ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania ocenę eksperymentu dokonaną przez 
jednostkę naukową, a także informuje o niej organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny. 

17. Eksperyment nie może naruszać uprawnień do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie 
ustalonym w ustawie o systemie oświaty, a także w zakresie uzyskania wiedzy      

      i umiejętności koniecznych do ukończenia szkoły. 
 
 

§52a 
 

Pomoc Psychologiczno- Pedagogiczna w Szkole. 
 

1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana w szkole polega na wspieraniu rodziców i 
nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz w rozwijaniu 
umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej w szkole. 

2. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna realizowana jest we współpracy z: 
1) rodzicami uczniów 
2) placówkami doskonalenia nauczycieli 
3) przedszkolami, szkołami i innymi placówkami 
4) poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi 
5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci 

 
3. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 
1) rodziców ucznia 
2) wychowawcy lub nauczyciela specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem 
3) poradni psychologiczno- pedagogicznej w poradni specjalistycznej 
4) asystenta edukacji romskiej. 
 
4. Celem pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest rozpoznawanie indywidualnych możliwości 

psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych uczniów, wynikających z:  

1) szczególnych uzdolnień 
2)  niepełnosprawności 
3)  niedostosowania społecznego 
4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym 
5) specyficznych trudności w uczeniu się 
6) zaburzeń komunikacji językowej 
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7) choroby przewlekłej 
8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych 
9)  rozpoznanych niepowodzeń szkolnych 
10) zaniedbań środowiskowych 
11) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego (w tym związanych z uprzednim kształceniem za granicą). 
 
5. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla uczniów jest organizowana w formie: 
1) zajęcia rozwijające uzdolnienia 
2) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych 
3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych 
 socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym 
4) porad i konsultacji 
5) zajęć związanych z kierunkiem kształcenia 
6) klasa terapeutycznych 
 
6. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla rodziców i nauczycieli organizowana jest w formie:  
1) porad 
2) konsultacji 
3) warsztatów 
4) prelekcji 
5) szkoleń 
7. Zainteresowania i uzdolnienia uczniów rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, 

uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-
pedagogicznych. 

8. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień , wychowawca klasy lub nauczyciel uczący 
składa wniosek do dyrektora szkoły o objecie ucznia opieką zespołu ds. pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 

9. W przypadku, gdy podjęte działania w szkole w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
nie są efektywne i nie stwierdza się poprawy w zakresie pokonywania trudności dyrektor szkoły, za 
zgoda rodziców na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego  w szkole działania z 
zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną 
składa wraz z uzasadnieniem wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej o wydanie opinii  o  uczniu. Dyrektor szkoły informuje rodziców o podjętych 
działaniach.  

10. 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 nauczania zgodnie z zasadami określonymi w statucie szkoły. 

11. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na : 
1) dostosowaniu tempa do możliwości percepcyjnych ucznia 
2) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości intelektualnych i fizycznych dziecka 
3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania, sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia 
4) umożliwianiu uczniowi niepełnosprawnemu korzystania ze specjalistycznych środków 

dydaktycznych i wyposażenia 
5) różnicowaniu stopnia trudności form prac domowych. 
6) dostosowaniu metod, form pracy, kształcenia do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów mających problemy adaptacyjne, komunikacyjne związane 
z wcześniejszym pobytem za granicą 

12. Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w 
uzyskaniu osiągnięć  z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających  z podstawy 
programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba 
uczestników zajęć nie może przekraczać 8 osób. 

13. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody 
rodzica. 
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14. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych    i 
oddziałowych . Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć spośród nauczycieli 
danej edukacji przedmiotowej. 

15. Nauczyciel zajęć dydaktyczno -wyrównawczych jest zobowiązany prowadzić dokumentację w 
formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a 
także badań przyrostu wiedzy i umiejętności objętych tą formą pomocy. 

16. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeb to: 
1) korekcyjno-kompensacyjne, organizowane dla uczniów , u których stwierdzono specyficzne 

trudności w uczniu się lub zaburzenia i odchylenia rozwojowe, zajęcia prowadza nauczyciele 
posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi do 5 
uczniów, 

2) logopedyczne , organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują   zakłócenia 
komunikacji językowej; zajęcia prowadza nauczyciele posiadający  przygotowanie z zakresu 
logopedii; liczba uczestników zajęć do 4 dzieci, 

3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutyczny, organizowane dla  uczniów z 
dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; liczba uczestników 
wynosi 10 uczniów, 

4) zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadza nauczyciele  i  specjaliści 
posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju  zajęć. 

17. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnych przypadkach , zajęcia specjalistyczne mogą być 
prowadzone indywidualnie. 

18. O objęciu ucznia zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły. 
19. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na 

wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 
20. W celu objęcia ucznia całościową pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz zintegrowania 

oddziaływań pomocowych w szkole funkcjonują Zespoły do spraw pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. Szczegółowe zadania zespołu określają odrębne przepisy. 

21. W skład zespołu wchodzą wskazani przez dyrektora nauczyciele obowiązkowych zajęć ucznia,  
którego sprawa jest  rozpatrywana, specjaliści zatrudnieni w szkole i wychowawca. 

22. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach zespołu, w części dotyczącej ich dziecka. O 
terminie posiedzenia zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach zawiadamia   rodziców 
wychowawca klasy. 

23. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu zespołu, dyrektor szkoły informuje na piśmie 
rodziców  o przyjętych przez  zespół ustaleniach. 

24.  Na wniosek dyrektora szkoły w pracach zespołu może uczestniczyć przedstawiciel poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej. 

25. Zespół zajmuje się diagnozowaniem uczniów, planowaniem pomocy psychologiczno-
pedagogicznej , realizacją je i badanie efektywności działań . 

26. W określonych przypadkach zespół zakłada i prowadzi Kartę indywidualnych potrzeb ucznia. 
Wzór karty określa dyrektor na podstawie odrębnych przepisów. Karta jest dokumentem szkolnym 
i podlega przepisom w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

27. Na podstawie prowadzonych w szkole kart, dyrektor szkoły dokonuje bilansu potrzeb na dany rok 
szkolny, w szczególności określa formy pomocy i liczbę godzin potrzebna na ich realizację.   

 
 

ROZDZIAŁ 5 
 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 
 

§ 53 
1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi 
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników , o których mowa w pkt.1 określają odrębne 

przepisy. 
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3. Szkoła w ramach potrzeb i środków przyznanych przez organ prowadzący zatrudnia nauczycieli 
specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedę i rehabilitanta. 

4. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta     z ochrony 
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

5. Początkującym nauczycielom stażystom i  kontraktowym, którzy złożą wniosek o rozpoczęcie 
stażu dyrektor  szkoły zapewnia pomoc doświadczonego nauczyciela tzw. opiekuna stażu. 

6. Do opiekuna stażu należy pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego młodego nauczyciela, 
pomoc merytoryczna i metodyczna w pracy z uczniami, organizowanie lub prowadzenie lekcji 
koleżeńskich, hospitowanie oraz omawianie zajęć. 

 
§ 54 

 
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za 

jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów w czasie zajęć 
organizowanych przez szkołę. 

2. Szczegółowe zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły dotyczące bezpieczeństwa są 
określone w Programie Wychowawczym Szkoły, Szkolnym Programie Profilaktyki  i Szkolnym 
Programie Środowiskowym oraz w wewnętrznych regulaminach  zapewniania uczniom 
bezpieczeństwa w szkole i poza nią . 

 
§ 55 

 
Szczegółowy zakres zadań nauczycieli: 
1. Zakres dydaktycznych zadań nauczycieli, wychowawców: 
1) rytmiczne, prawidłowe realizowanie procesu dydaktycznego zgodnego z programem nauczania 

dopuszczonym do użytku szkolnego zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, 
2) zapoznanie rodziców i uczniów z zestawem podręczników i ćwiczeń itp. wykorzystywanych na 

lekcjach, 
3) stała troska o pomoce dydaktyczno- wychowawcze oraz gromadzenie i uzupełnianie nowymi 

środkami dydaktycznymi, 
4) bezstronność i obiektywizm w ustalaniu ocen uczniów, 
5) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń , 
6) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w trakcie realizowanych zajęć 
7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej, 
8) opieka nad młodszym nauczycielem, 
9) udział w zebraniach rady pedagogicznej, 
10) w razie potrzeby uczestnictwo w zespole wychowawczym, 
11) realizowanie zadań opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby      i 

zainteresowania uczniów. 
 
2. Zadania wychowawcze: 
1) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka, 
2) planowanie pracy wychowawczej razem z rodzicami i uczniami, 
3) planowanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy, 
4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale celem koordynacji działań 

wychowawczych, 
5) utrzymanie ścisłego kontaktu z rodzicami celem poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-

wychowawczych, 
6) włączenie rodziców w sprawy oddziału  i szkoły, 
7) współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym. 
 
3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców  o: 
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania  śródrocznych i rocznych  ocen 
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klasyfikacyjnych z obowiązkowych   i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z 
realizowanego przez siebie programu nauczania 

2) sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
 
4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców  o: 
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach ocenienia zachowania 
2) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania 
5. Nauczyciele szkoły zobowiązani są do: 
1) kontroli przestrzegania przez uczniów statutu i regulaminów szkolnych  
2) w przypadku niestosownego i niezgodnego z zasadami zachowania i wyglądu ucznia, każdy 

nauczyciel ma obowiązek zapisać stosowną uwagę w zeszycie uwag ( klas IV- VI), w zeszycie 
informacji ( klas I-III). Uwagę wpisuje się raz w danym dniu. 

3) W przypadku nagminnego łamania zasad statutu i regulaminów wychowawca klasy zobowiązany 
jest do powiadomienia o tym fakcie rodziców ucznia.  

 
§ 56 

 
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć 

zespół przedmiotowy. 
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu. 
3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują : 
1) zorganizowanie współpracy dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, 

korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych , a także uzgadnianie decyzji w sprawie 
wyboru programów nauczania i podręczników na poszczególnych poziomach. 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania 
kompetencji i umiejętności uczniów. 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa  metodycznego dla 
początkujących nauczycieli. 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych, 
a także w uzupełnianiu ich wyposażenia. 

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych  i eksperymentalnych 
programów nauczania. 

4. W szkole mogą być powołane dodatkowe zespoły o zadaniach, których decyduje dyrektor szkoły. 
5. Każdy z powołanych zespołów przygotowuje plan pracy i dwa razy do roku sprawozdanie ze 

swojej działalności, które zostaje przedstawione na posiedzeniu rady pedagogicznej. 
 
 

§ 57 
 
W szkole powołany zostaje zespół wychowawczy, w skład którego wchodzą: pedagog , psycholog , 
przedstawiciel dyrekcji szkoły oraz w zależności od rozwiązywanego problemu inni pracownicy 
pedagogiczni szkoły. 
Zespół zajmuje się podejmowaniem decyzji w trudnych sprawach wychowawczych wypracowując 
wspólny program oddziaływań zaradczych wobec uczniów, rodziców, oddziałów . 
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§ 58 

 
W Szkole Podstawowej nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach obowiązuje Program 
Profilaktyki i Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 47 im. Józefa Lompy w Katowicach 
zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną w dniu 12.02.2003 roku. Zmiany tych dokumentach są 
uchwalane zgodnie z bieżącymi potrzebami środowiska .   
 

§ 59 
 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia oraz przygotowania do 

życia w rodzinie i społeczeństwie, 
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów  oraz 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 
2. Wychowawca, w celu realizacji zadań o których mowa w pkt.1 : 
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka 
2) planuje i organizuje wspólnie z rodzicami i uczniami różne formy życia zespołowego, rozwijające 

jednostkę i integrujące zespół uczniowski, 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 zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi 
trudnościami i niepowodzeniami) 

4. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu : 
1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 
2) udzielania pomocy i wspierania w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania 

od nich pomocy w swoich działaniach, 
3) włączania ich do życia oddziału i szkoły. 
5. Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc 

w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych 
uzdolnień uczniów ; organizację i formy tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie 
udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

6. Szczegółowe formy spełniania zadań wychowawcy odpowiednio do wieku uczniów i ich potrzeb , 
kontaktów z innymi , nauczycielami , z rodzicami uczniów itp. ustala rada pedagogiczna. 

7. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 
placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

8. Zadania nauczycieli specjalistów określają inne przepisy. 
 

 §59a  
 

Zadania nauczycieli specjalistów  
 

1. Do zadań pedagoga szkolnego należy: 
1) prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych , a także 
wspieranie mocnych stron ucznia; 

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych ,zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 
inicjowanie i organizowanie róż nich form pomocy psychologiczno- pedagogicznej w środowisku 
szkolnym i poza szkolnym; 

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej; 
4) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów oraz 
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udzielanie im indywidualnych porad wychowawczych; 
5) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń  edukacyjnych; 
6) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zarówno 

uczniom , rodzicom, jak i nauczycielom, w przypadkach, gdy uczeń takiej pomocy potrzebuje, a 
nie jest objęty opieką Zespołu ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

7) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej, odpowiednio do potrzeb i ustaleń dyrektora   w zakresie form, sposobu i ilości 
godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

8) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 
wychowawczego i profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców  i 
wychowawców; 

9) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej; 

10) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego  i profilaktycznego; 
11) udział w opracowaniu programu profilaktyki i programu wychowawczego; 
12) przewodniczenie zespołom ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej, zgodnie z 

postanowieniami dyrektora szkoły;  
13) realizacja zadań przypisanych zespołom; 
14) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami; 
2. Do zadań psychologa szkolnego należy w szczególności: 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym  diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych, psychofizycznych  i edukacyjnych oraz  wspieranie 
mocnych stron ucznia; 

2) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej; 
3) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 

realizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
4) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo 

zadaniowych w działaniach profilaktyczno- wychowawczych wynikających z programu 
wychowawczego szkoły; 

5) udział w opracowaniu programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły; 
6) przewodniczenie zespołom ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej, zgodnie z 

postanowieniami dyrektora szkoły 
7) realizacja zadań przypisanych zespołom, których jest członkiem 
 
3. Zadania o których mowa w pkt 1i 2 pedagog i psycholog szkolny realizują: 
1) we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami, pielęgniarką szkolną organami szkoły i 

instytucjami pozaszkolnymi; 
2) we współpracy z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i innymi poradniami 

specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie 
specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach. 

 
4. Do zadań logopedy należy w szczególności : 
1) przeprowadzenie badan wstępnych , w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i 

pisma; 
2) diagnozowanie logopedyczne oraz –odpowiednio do wyników – organizowanie pomocy 

logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się we współpracy z 
nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem; 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej w zależności od rozpoznanych 
potrzeb; 

4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  dla rodziców, 
uczniów i nauczycieli; 

5) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu  zaburzeń komunikacji 
językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia; 

6) udział w opracowaniu Programów Profilaktyki i Wychowawczego; 
7) przewodniczenie zespołom ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej, zgodnie z 
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postanowieniami dyrektora szkoły 
8) realizacja zadań przypisanych zespołom, których jest członkiem 
 
5. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy określa dyrektor 

szkoły. 
 

§ 60 
 
1. W przypadku rozwiązywania konfliktu powstałego na terenie szkoły, z procesem dydaktyczno - 

wychowawczym, należy zachować drogę służbową : 
1) nauczyciel przedmiotu 
2) nauczyciel – wychowawca 
3) bezpośredni przełożony –wicedyrektor ,  
4) dyrektor szkoły 
2. Jeżeli konflikt nie zostanie rozwiązany w ustawowym terminie, sprawa powinna być rozpatrywana 

w obecności neutralnego negocjatora. 
 

 
 

§ 60a 
 

1. W szkole są zatrudnieni pracownicy administracyjno i obsługowi: 
1) kierownik gospodarczy/sekretarz szkoły, 
2) intendent, 
3) woźny, 
4) portier, 
5) konserwator, 
6) sprzątaczki, 
7) kucharka, 
8) pomoc kuchenna 
9) księgowy 
10) główny księgowy 

 
2. Zadania  i  zakres  obowiązków  pracowników  administracyjno-obsługowych  określają odrębne 

przepisy 

 

 

 
 

ROZDZIAŁ 6 
 

Uczniowie i rodzice –prawa i obowiązki 
 

§ 61  
 
1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym , w którym kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia 18 roku życia. 

2. Do szkoły przyjmowane są wszystkie dzieci z rejonu , a na wniosek rodziców w miarę wolnych 
miejsc w placówce mogą być przyjęte dzieci z poza rejonu. 

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole rozpocząć dziecko, które przed dniem  1 września nie 
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kończy 7 lat , jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki w szkole. 
4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
5. Dzieci niepełnosprawne są przyjmowane do klasy integracyjnej na podstawie orzeczeń  poradni  

specjalistycznej oraz decyzji zespołu orzekającego 
6. Na wniosek rodziców dziecka Dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego 

poza szkołą. 
7. Dziecko spełniające obowiązek w formie wymienionej w pkt.6 może otrzymać świadectwo 

ukończenia szkoły na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę. 
8. Odroczenie obowiązku szkolnego dla dziecka , które w danym roku szkolnym kończy 7 jest 

uwarunkowane pisemnym wnioskiem rodziców potwierdzonym opinią poradni psychologiczno-
pedagogicznej. 

9. ( skreślony) 
10. Dziecko, które nie ukończyło jeszcze 7 roku życia jest przyprowadzanie i odbierane ze szkoły 

przez rodziców lub inne upoważnione przez nich osoby. 
11. Rodzice mają obowiązek złożyć oświadczenie o sporadycznym, samodzielnym powrocie dziecka   

( po ukończeniu 7 roku życia). Wychowawca informuje o tym innych nauczycieli, prowadzących 
ostatnią lekcję w klasie.  

12.  Rekrutacja do szkoły przeprowadzana jest zgodnie z regulaminem wewnętrznym. 
 

 
 

§ 62 
 
Rodzice mogą za zgodą dyrektora szkoły przenieść dziecko do wybranej przez siebie szkoły, po 
przedstawieniu zgody dyrektora przejmującego. 
 

§ 63 
 

Prawa ucznia 
 
Uczeń ma prawo do: 
1. Właściwej organizacji procesu kształcenia 
2. Opieki wychowawczej i warunków bytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo , ochronę przed 

przemocą fizyczną bądź psychiczną oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 
3. Korzystania z pomocy socjalnej, 
4. Swobody wyrażania myśli i przekonań w każdej kwestii, jeśli nie narusza dobra innych osób 
5. Rozwijania zainteresowań , zdolności , talentów itp. 
6. Podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym, 
7. Sprawiedliwej , obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli  i postępów w 

nauce określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 
8. Pomocy w przypadku trudności w nauce , korzystania z poradnictwa psychologiczno-

pedagogicznego 
9. Korzystania z pomieszczeń , pomocy i środków dydaktycznych, księgozbioru, 
10. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową , zrzeszanie się w organizacje 

kierowane przez wybranego pedagoga. 
11. W przypadku łamania praw uczeń powinien zwrócić się do : 

1) wychowawcy klasy 
2) opiekuna samorządu 
3) szkolnego rzecznika praw ucznia 
4) dyrektora szkoły. 

12. Rodzice ucznia mają prawo odwołać się od decyzji organów szkoły  i złożyć pisemną skargę na 
zasadach określonych w regulaminie. 
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§ 64 

 
Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza w  
dotyczących : 

1. Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do 
nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie oraz aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły. 

2. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 
pracowników szkoły 

3. Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz za swój rozwój 
4. Dbałość o wspólne dobro, ład porządek w szkole, 
5. Dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju szkolnego: 
1) każdego ucznia obowiązuje strój galowy, codzienny i sportowy 
2) strój galowy obowiązuje podczas: 
a) rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego 
b) ( skreślony) 
c) konkursów szkolnych i pozaszkolnych 
d) innych uroczystości szkolnych zgodnych z kalendarzem roku szkolnego na polecenie wychowawcy 

lub dyrektora szkoły, 
e) reprezentowania szkoły na uroczystościach zewnętrznych, 
3) dla dziewcząt: biała bluzka, granatowa lub czarna spódniczka, ewentualnie sukienka w tych samych 

kolorach 
4) dla chłopców: biała koszula, granatowe lub czarne spodnie 
5) codzienny strój powinien być: 
a) czysty, schludny i estetyczny 
b) kolorystyka dowolna, ale stonowana ( wykluczając kolory jaskrawe i odblaskowe) 
c) stosowny – nie odsłaniać brzucha, dekoltu, pleców, górnej części ud, 
d) nie może zawierać niestosownych nadruków, wulgaryzmów i niczego co obrażałoby innych, 
e) dostosowany do pory roku i warunków atmosferycznych. 
6) podczas zajęć sportowych uczeń powinien mieć strój sportowy: 
a) sportowa biała koszulka z krótkim rękawem, 
b) granatowe lub czarne spodenki 
c) skarpetki bawełniane ( na zmianę) 
d) obuwie: buty sportowe typu adidas, tenisówki lub trampki, na jasnej, nieślizgającej się, nierysującej 

podłoże podeszwie, sznurowane lub na rzepy 
e) obowiązuje zakaz noszenia biżuterii. 
7)strój sportowy jest strojem zmiennym i obowiązkiem każdego ucznia jest jego zmiana po każdych 

zajęciach sportowych. 
7a) ze względu na bezpieczeństwo uczniów zabrania się noszenia barw i emblematów klubowych. 
8) wygląd ucznia:  
a) włosy : fryzury uczniów muszą odpowiadać zasadom higieny (czyste, nie mogą przeszkadzać 

podczas pisania, czytania oraz zajęć sportowych – powinny być odpowiednio spięte) 
b) ozdoby : uczniowie nie noszą biżuterii ( dopuszczalny jest łańcuszek, medalik, a w przypadku 

dziewcząt małe kolczyki). Dziewczęta nie mają pomalowanych paznokci i makijażu w szkole. 
Zabrania się noszenia na terenie szkoły kapturów i innych nakryć głowy. 

c) Obuwie: uczniowie codziennie zmieniają obuwie na terenie szkoły, obowiązuje obuwie na 
nierysujących podeszwach. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązkiem ucznia jest dopilnować, 
aby obuwie miało zawiązane sznurowadła w przypadku gdy nie jest na rzepy, gumki  lub wsuwane. 

9) za nieprzestrzeganie w/w postanowień uczeń może ponieść następujące konsekwencje: 
a) Rozmowa z uczniem- pouczenie 
b) Upomnienie wychowawcy klasy 
c) W przypadku powtarzającego się łamania zasad wpis do zeszytu uwag w kl. IV-VI, zeszytu 
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informacji w kl. I-III 
d) Pisemne upomnienie ucznia przez wychowawcę z powiadomieniem rodziców 
e) Rozmowa z dyrektorem 
f) Rozmowa z dyrektorem w obecności rodziców 
g) Obniżenie oceny zachowania w klasach IV-VI, w klasach I-III wpis na świadectwo o 

nieprzestrzeganiu statutu szkoły. 
10) nagminne łamanie zasad noszenia odpowiedniego stroju będzie miało wpływ na ustalenie oceny 

zachowania. 
6. skreśony. 
7. W przypadku reprezentowania szkoły na zewnątrz uczeń jest zobowiązany do noszenia 

identyfikatora z emblematem  szkoły. 
8. Przestrzegania uchwał rady pedagogicznej oraz zarządzeń dyrektora szkoły, a także postanowień 

regulaminu samorządu uczniowskiego. 
9. Uczeń ma obowiązek przedstawić pisemne usprawiedliwienie nieobecności w ciągu pierwszego 

tygodnia od czasu zakończenia tej nieobecności. 
10. Przestrzeganie warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły. 
1) Telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne muszą być nieaktywne podczas lekcji, 
zajęć lekcyjnych, przerw i zajęć poza lekcyjnych. 
2) Zabronione jest korzystanie z wbudowanych w aparaty urządzeń elektronicznych tj.: dyktafon, 
kamera, aparat, odtwarzacz muzyki. 

3) Telefony mogą być używane tylko w uzasadnionych przypadkach podczas przerw lekcyjnych 
po uprzednim zgłoszeniu nauczycielowi dyżurującemu lub wychowawcy. 

4) Za sprzęt elektroniczny i telefony odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. Szkoła nie 
odpowiada za zniszczenie i zgubienie sprzętu. 

5) W przypadku naruszenia zasad korzystania ze sprzętu elektronicznego będzie on zabezpieczony w 
kasie pancernej szkoły do momentu osobistego odebrania przez rodziców. 

 
11. Uczniowi zabrania się: 

1) palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających na terenie 
szkoły, 

2) wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu, 
3) opuszczania terenu szkoły podczas zajęć i przerw, 
4) używania telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego 

   odtwarzająco - nagrywającego w trakcie przebywania na terenie szkoły, 
5) wnoszenia i używania na terenie placówki barw i emblematów klubowych, 
6) skreślony 
7) skreślony 

 
12. Uczeń zwolniony z zajęć  dydaktycznych na czas całego półrocza  na podstawie opinii lekarskiej 

zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia do 20 września danego roku szkolnego. 
 
 

§ 65 
 

1. Uczeń może uzyskać następujące nagrody : 
1) pochwała wychowawcy 
2) pochwała dyrektora szkoły 
3) pochwała publiczna dyrektora szkoły 
4) nagroda książkowa 
5) odznaka „Licz na mnie” 
6) nagroda rzeczowa dla uczniów klas VI 
7) nagrody Absolwent Roku- dla uczniów klas VI 



 

Strona 36 

8) nagroda Ambasador Szkoły – dla uczniów klas VI 
9) nagroda Sportowiec Roku 

2. Szczegółowe zasady przyznania nagród określa rada pedagogiczna w odrębnych regulaminach 
3. O przyznaniu nagród powiadamiani zostają rodzice ucznia. 
 
 

§ 66 
 
1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły, a szczególności za: 

1) notoryczne zaniedbywanie obowiązków związanych z nauką 
2) naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej, 
3) agresję psychiczną, czyli poniżanie, przezywanie, wyśmiewanie zastraszanie czy 

grożenie itp. 
4) przejawy zachowań patologicznych (papierosy, narkotyki, pornografię, alkohol, 

kradzieże, wagary). 
5) naruszenie nietykalności  cielesnej, 
6) brutalność, wulgarność, chuligaństwo, w stosunku do nauczycieli, kolegów, 

pracowników niepedagogicznych szkoły i osób spoza szkoły. 
7) nie przestrzeganie zasad dotyczących noszenia stroju , codziennego, galowego i 

sportowego obowiązującego w szkole. 
 
2.Kary przyjmują następującą formę: 
1) ustne upomnienie nauczyciela i wychowawcy. 
2) działania dyscyplinujące podjęte przez nauczyciela 
3) pisemna nagana wychowawcy 
4)  rozmowa z pedagogiem, psychologiem szkolnym w obecności rodziców. 
5) spotkanie dyscyplinujące z dyrektorem szkoły w obecności rodziców. 
6) pisemna nagana dyrektora szkoły. 
7) czasowe zawieszenie prawa ucznia do udziału w  zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania  

szkoły na zewnątrz oraz udziału w imprezach szkolnych o charakterze kulturalno -
rozrywkowym i sportowym. 

8) odebranie prawa do pełnienia funkcji społecznych na terenie szkoły 
9) odpowiedzialność materialna rodziców za szkody poczynione przez ucznia. 
10) wykonanie dodatkowych zadań i prac na rzecz szkoły po ustaleniu formy z rodzicami ucznia, 
11) przeniesienie do równoległej klasy. 
3. O podjętych karach decyduje wychowawca ucznia. 
4. O przydzieleniu kary powiadamiani są rodzice ucznia 
5. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 
6. Uczeń może odwołać się od udzielonej mu kary do rady Pedagogicznej w terminie 7 dni. Rada 
pedagogiczna po rozpatrzeniu odwołania przedłoży w terminie do 7 dni odpowiednie wnioski 
dyrektorowi szkoły. 
7.  Decyzję co do utrzymania kary lub jej uchylenie podejmuje dyrektor w terminie do 7 dni od 
otrzymania wniosku rady pedagogicznej. 

 
 

§ 67 
 
Zasady występowania z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

 
1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców może wystąpić z wnioskiem 

do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadkach: 
1) naruszenia przez ucznia nietykalności osobistej nauczyciela, innego ucznia, bądź pracownika 

szkoły, 
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2) gdy uczeń  rażący sposób nie respektuje zasad współżycia społecznego  i ogólnie przyjętych norm 
etyczno- moralnych, 

3) gdy zastosowana wcześniej kary niższego stopnia nie przyniosły pożądanych efektów . 
2. Od wniosku dyrektora o przeniesieniu ucznia , przysługuje rodzicom lub prawnym opiekunom 

ucznia prawo do odwołania się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą w 
terminie do 7 dni od otrzymania wniosku. 

 
§ 68 

 
Współpraca z rodzicami. 

 
1. Nauczyciele wspomagają rodziców i współdziałają z mini w zakresie nauczania, wychowania i 

profilaktyki. 
2. Współpraca odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku, partnerstwa i rozumienia racji obu 

stron. 
3. Rodzice  mają prawo do: 
1) znajomości celów i zadań szkoły, 
2) znajomości przepisów prawa szkolnego i dostępu do niego, 
3) uzyskania bieżącej informacji na temat swojego dziecka, 
4) możliwości korzystania z porad i konsultacji w sprawach dotyczących dziecka, 
5) znajomości wewnątrzszkolnego oceniania, 
6) współdecydowania o wcześniejszym rozpoczęciu nauki przez dziecko, 
7) współdecydowania o indywidualnym toku nauki, 
8) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka 
    i rodziny. 
 
4. Formy współdziałania szkoły z rodzicami : 
1) spotkania rodziców z wychowawcą- zebrania klasowe, 
2) spotkania indywidualne rodziców z wychowawcą lub innym nauczycielem w razie potrzeby lub na 

prośbę jednej ze stron, 
3) spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami uczącymi w danej klasie podczas  konsultacji, 
4) kontakty rodziców z pedagogiem i psychologiem szkolnym 
5) spotkania rady rodziców z dyrekcja szkoły, 
6) przyjmowanie rodziców przez dyrektora szkoły w czasie godzin urzędowania, 
7) kontakty telefoniczne nauczyciel- rodzice, dyrektor – rodzice, 
8) włączanie rodziców w organizację uroczystości , imprez, wycieczek, 
9) w przypadku poważnych zagrożeń dotyczących losów ucznia ( gwałtowny spadek wyników 

nauczania, wejście w konflikt z prawem) przyjmuje się zasadę  natychmiastowego kontaktu 
wychowawcy, pedagoga szkolnego  z rodzicami, 

10) kontakty wychowawcy z rodzicami są odnotowane w dokumentacji szkolnej (teczka 
wychowawcy), 

11) udział rodziców ( rady rodziców) w rozwiązywaniu bieżących problemów szkoły  i opiniowaniu 
gospodarki finansowej w zakresie wykorzystania funduszy rady rodziców zgodny z zasadami 
zapisanymi w regulaminie rady rodziców. 

 
5. Rodzice współpracują ze szkołą nad spójnym oddziaływaniem wychowawczym na dziecko  i mają 

prawo do : 
1) znajomości programów nauczania, wymagań edukacyjnych, kryteriów ocen, praw i obowiązków 

ucznia, 
2) przedstawiania swoich opinii dotyczących szkoły i pracy poszczególnych nauczycieli dyrektorowi 

szkoły 
3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania, postępów   w nauce oraz 

przyczyn trudności. 
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6. Do podstawowych obowiązków rodziców należy: 
1) dopełnienie czynności związanych z zapisaniem dziecka do szkoły, 
2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 
3) zapewniania warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, 
4) powiadamianie organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego, 
5) reagowanie na przejawy niewłaściwego lub niebezpiecznego zachowania ucznia w szkole i poza 

nią, 
6) dbanie o rozwój dziecka, jego higienę osobistą i estetyczny wygląd, 
7) zapewnienie odpowiednich podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych, 
8) informowania,  w  terminie  do  dnia  30  września  każdego  roku,  dyrektora szkoły podstawowej,   

w  obwodzie  których  dziecko  mieszka,  o  realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób 
określony w art. 16 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (przez niespełnienie 
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w 
okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%). 

9) Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie 
zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 8 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty 
są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu. 

 
7. Ponadto rodzice maja obowiązek: 
1) przekazywania wychowawcy ważnych informacji o stanie zdrowia dziecka, 
2) usprawiedliwiania na piśmie nieobecności ucznia bezpośrednio po przybyciu dziecka do szkoły, nie 

później niż 7 dni, licząc od ostatniego dnia nieobecności, 
3) nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach dodatkowych rodzic usprawiedliwia na piśmie, 
4) zwalniania ucznia z lekcji z usprawiedliwionych powodów w formie pisemnej w dniu, w którym 

ma nastąpić zwolnienie, 
5) przyjścia po chore dziecko, 
6) pokrywania strat i szkód celowo i świadomie wyrządzonych przez dziecko, 
7) stawiania się na wezwanie szkoły, 
8) podporządkowania się obowiązującym w szkole zarządzeniom wewnętrznym, 
9) umożliwić dziecku uczestnictwo w imprezach szkolnych, 
10) przestrzegać godziny pracy świetlicy szkolnej i odbierania dziecka o ustalonej porze, 
11) powiadomić telefonicznie lub osobiście  sekretariat szkoły o przyczynie  nieobecności ucznia na 

zajęciach lekcyjnych w danym dniu, 
12) w razie wcześniejszego powiadomienia rodzic może usprawiedliwić nieobecności dziecka 

osobiście na najbliższym zebraniu rodzicielskim lub konsultacjach, lecz  w terminie nie dłuższym 
niż 2 tygodnie od ustania nieobecności, 

13) na początku roku szkolnego zaopatrzyć dziecko w obuwie zmienne, strój szkolny, galowy i 
sportowy oraz dopilnować , aby dziecko przychodziło ubrane  do szkoły zgodnie z ustaleniami 
statutu szkoły, 

14) w przypadku łamania przez dziecko postanowień statutu szkoły w zakresie stroju szkolnego , 
rodzice zobowiązani są podjąć działania mające na celu poprawę zachowania dziecka, dołożyć 
wszelkich starań , by uczeń chodził do szkoły odpowiednio ubrany. 

8. ( skreślony) 
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ROZDZIAŁ 7  
 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów. 
 

§ 69 
 

Ogólne cele oceniania  
 
1. Ocenianiu podlegają: 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia 
2) zachowanie ucznia 
1.a Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące 
2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne 
b) końcowe. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i 
postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  w stosunku do wymagań 
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów 
nauczania uwzględniających tę podstawę. 

2.a Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie 
uczniowi informacji odnoszących się do uzyskiwanych przez niego efektów oraz wskazywanie 
kierunków dalszej pracy.  

2.b Ocenianie na każdym etapie edukacji może przyjąć formę oceny opisowej, zarówno w odniesieniu 
do ocen bieżących jak i klasyfikacyjnych.  

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

uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego   i 
norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

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

wewnątrzszkolnego. 
 
5. Ocenianie ma na celu: 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania oraz  o postępach 

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

dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 
4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji  o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu 

oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej, 
6)  udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju. 
 
6. Ocenianie obejmuje: 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych      z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania, według skali i w formach 
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przyjętych w WO, 
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 
5) ustalanie rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według określonej skali, 
6) ustalenie warunków oraz trybu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

ucznia w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 
7)   ustalenie warunków  oraz trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
7. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 
8. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie pisemnej lub ustnej. 
1) Nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę w czasie zajęć edukacyjnych, w rozmowie 

bezpośredniej z uczniem, po odpowiedzi ustnej lub pracy pisemnej ucznia (po jej sprawdzeniu i 
ocenieniu). Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek przekazać uczniowi informację o tym, 
co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia oraz wskazać 
uczniowi jak powinien się dalej uczyć.  

2) Nauczyciel na prośbę rodzica uzasadnia również ustalone oceny ucznia w rozmowie bezpośredniej  
w czasie konsultacji , zebrań lub po wcześniejszym umówieniu terminu. 

3) Na pisemny wniosek rodziców nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę pisemnie w terminie 14 
dni roboczych od złożenia wniosku w sekretariacie szkoły, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 

9. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 
ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom  na następujących zasadach : 

1) Dla uczniów: 
a) Sprawdzone i ocenione pisemne 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 z udzielaniem 
wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy się dalej uczyć, aby 
pokonać trudności.  

b) Sprawdzone i ocenione pisemne prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć edukacyjnych 
najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia  

c) Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca.  
d)Uczniowi nieobecnemu na zajęciach edukacyjnych, w czasie których nauczyciel udostępniał 

sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym oddziale – obowiązkiem 
nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie 
najbliższych zajęć dodatkowych lub innym terminie uzgodnionym z uczniem.  

e) Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu z nauczycielem 
uczeń zwraca pracę nauczycielowi w ciągu tygodnia od przekazania. Nauczyciel odnotowuje brak 
zwróconej pracy. 

2) Dla rodziców  
a) sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom przez nauczyciela danych 

zajęć edukacyjnych:  
- w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły, które odbywają zgodnie z 

harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym,  
- w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia po 

wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie.  
b) 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  
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3)Na wniosek rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 
poprawkowego jest udostępniana  rodzicom na zasadach: 

a) udostępnianie odbywa się na pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły, który należy 
złożyć w sekretariacie szkoły.  

b) dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi udostępnienie  
rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz 
innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia . Dokumentacja ta udostępniana jest rodzicom w 
obecności dyrektora szkoły lub w obecności upoważnionego przez dyrektora szkoły nauczyciela.  

c) udostępnianie odbywa się nie później niż 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w 
sekretariacie szkoły. 

 
10. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, oraz niepublicznej poradni 
psychologiczno – pedagogicznej w tym niepublicznej 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. 

 
11. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia: 

1) w przypadku ucznia nie posiadającego orzeczenia (opinii) poradni , ale objętego pomocą 
pedagogiczno- psychologiczną w szkole dostosowanie może nastąpić na podstawie ustaleń 
zawartych w opracowanym dla ucznia planie działań wspierających, 

2)posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 
specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej 
opinii;  

3)nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w 
szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów. 

11.a Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej 
klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. 

12. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy  w 
szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się  z obowiązków 
wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także 
systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu 
szkolnego i kultury fizycznej.  

12.aJeżeli czas zwolnienia ucznia z: 
1)wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, 
2)zajęć komputerowych lub informatyki  
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

13. Oceny z religii i etyki są wliczane do średniej ocen ucznia, nie wpływają jednak na promocję.  
14. Ocena z religii lub z etyki jest umieszczana na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie z 

zachowania.  
15. Nie wprowadza się jakichkolwiek dodatkowych informacji ujawniających, czy ocena dotyczy 

religii czy etyki.  
16. W przypadku świadectw dla I etapu edukacyjnego nie stosuje się oceny opisowej z „religii/etyki”.   
17. W zamieszczonym na świadectwie określeniu „religia/etyka”  nie skreśla lub podkreśla jednego z 
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przedmiotów. 
18. Na świadectwach promocyjnych i ukończenia szkoły wpisuje się: 

1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał ani na religię ani na etykę, 
2) ocenę z religii albo z etyki /bez wykazywania, z jakich zajęć jest to ocena/, jeżeli 

uczeń uczęszczał  na jedne z tych zajęć, 
3) dwie oceny, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia zarówno z etyki jak i religii. 

 
 

§ 70 
 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA 
 
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z 

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

1.a Uczeń podlega klasyfikacji: 
1) śródrocznej i rocznej, 
2) końcowej. 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego  w 
terminie do 31stycznia. 

3. Klasyfikacja roczna w klasach I – III  polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych   z zajęć 
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania, z tym że w 
klasach I-III w przypadku: 
1) Obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć. 
2) Dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć. 

3.a Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne w klasach I-III : 
1) Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna stanowi syntetyczną informację  o osiągnięciach ucznia i 

ma formę oceny opisowej. 
2) Ocena bieżąca informuje o stopniu opanowania wiadomości i umiejętności ucznia, o jego 

postępach i zachowaniu. Ocena ta wskazuje osiągnięcia ucznia i to, co należy usprawnić.  
3) Ocena bieżąca może być wyrażona werbalnie, poprzez gest i mimikę oraz za pomocą oznaczeń 

literowych od A do F (w zeszytach oraz pracach pisemnych uczniów dopuszcza się komentarz 
słowny). 

4. Klasyfikacja roczna począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczanie i zachowania ucznia  w 
danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej 
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani 
poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) 
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 
zachowania . 

1) Informację o ocenie opisowej śródrocznej  i rocznej w klasach I – III  nauczyciel przekazuje 
rodzicom nie później niż 7 dni przed zebraniem  klasyfikacyjnym Zespołu klas I – III 

2) Oryginał oceny opisowej śródrocznej otrzymuje rodzic, zaś kserokopia z podpisem rodzica 
znajduje się w teczce wychowawcy klasy. 

3) Ocena opisowa końcowo roczna ucznia znajduje się na świadectwie, które otrzymuje uczeń w dniu 
zakończenia roku szkolnego. 

4) W przypadku  oceny śródrocznej  i rocznej w klasach IV-VI, z danego przedmiotu rodzice 
otrzymują informacje 7 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym klas IV- VI . 

5) W przypadku negatywnej oceny klasyfikacyjnej propozycję należy przedstawić rodzicom 30 dni 
przed zebraniem klasyfikacyjnym. 
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6) W przypadku braku kontaktu osobistego z rodzicem na zebraniu, nauczyciel zobowiązany jest do 
wezwania rodzica do stawienia się w szkole w terminie 7 dni. 

7) W przypadku ponownego braku kontaktu i reakcji rodzica należy propozycję ocen wysłać 
korespondencją za potwierdzeniem odbioru. 

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

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 
prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z 
dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej. 

8. W klasach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla 
uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel 
prowadzący dalsze zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego 
kształcenie integracyjne. 

8.a  W szkole  lub w oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 
edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala 
nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole jest dodatkowo 
zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych , 
niedostosowanych społecznie zagrożonych niedostosowaniem społecznym , po zasięgnięciu opinii 
tego nauczyciela. 

9. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się wg skali 
określonej w statucie szkoły. 

10. Roczne (śródroczne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły 
podstawowej, ustala się w stopniach wg następującej skali: 

a) stopień celujący – 6 
b) stopień bardzo dobry – 5 
c) stopień dobry – 4 
d) stopień dostateczny – 3 
e) stopień dopuszczający – 2 
f) stopień niedostateczny – 1 
Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w pkt. a,b,c,d,e. Za negatywną 

ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w pkt. f.  
 
11. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych są ocenami opisowymi. 
12. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną            z 

zachowania. 
13. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności: 
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 
c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 
d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
g) okazywanie szacunku innym osobom. 
 
14. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się wg skali określonej w statucie szkoły. 
15. Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej, ustala się wg następującej skali: 
a) wzorowe 
b) bardzo dobre 
c) dobre 
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d) poprawne 
e) nieodpowiednie 
f) naganne 
 
16. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania są 

ocenami opisowymi. 
17. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 
nauczania lub opinii publicznej ( niepublicznej) poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym 
publicznej (niepublicznej)  poradni specjalistycznej. 

18. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły 
19. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub 

nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną 
roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

20. ( skreślono) 
21. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej  stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 

uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (półroczu 
programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia 
braków. 

22. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej  oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na 
te zajęcia w okresie , za który przeprowadzona jest klasyfikacja. 

23. W przypadku , gdy uczeń jest zwolniony na okres dłuższy niż 3 miesiące z zajęć  na podstawie 
opinii lekarskiej w dokumentacji przebiegu kształcenia zamiast oceny klasyfikacyjne wpisuje się 
„zwolniony”. 

24. W przypadku, gdy uczeń nagminnie zwalniany jest z zajęć wychowania fizycznego na pisemny 
wniosek rodzica i liczba godzin, na których uczeń nie ćwiczył przekracza 50% , uczeń jest 
nieklasyfikowany i może przystąpić do egzaminu sprawdzającego. 

25. Na klasyfikację końcową składają się:  
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo 

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

w klasach programowo niższych w szkole danego typu, oraz  
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.  
26. Uczeń kończy szkołę podstawową  jeżeli:  
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne  
2)  (skreślony) 
27. Uczeń szkoły podstawowej  który nie spełnił warunków, o których mowa w ust.1, powtarza 

ostatnią klasę szkoły podstawowej   
28. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej .  
29. 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- przed upływem 
ósmego dnia roboczego poprzedzającego zebranie klasyfikacyjne zespołów.. 

30. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do 
klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.  

 
§ 71 



 

Strona 45 

 
Egzamin klasyfikacyjny. 

 
 
1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.  
3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
a) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki; 
b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 
4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa w punkcie 3b nie obejmuje 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne oraz 
dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

5. Uczniowi, o którym mowa w punkcie 3b zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny 
zachowania. 

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej   i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.  

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w punktach 1, 2 i 3a przeprowadza komisja, w 
skład której wchodzą:  

       1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;  
2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w punkcie 3b, 2 przeprowadza komisja 

powołana przez Dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio 
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 
przewodniczący komisji 

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy 
11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w punkcie 3b oraz jego rodzicami  

liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 
12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 

ucznia. 
13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności:  
1) skład komisji;  
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;  
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;  
4) ustalone oceny.  
        Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach    

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w 

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

15. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastosowaniem  pkt. 18. 

16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona   w wyniku egzaminu 
poprawkowego z zastosowaniem pkt. 18. 

17. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna     z 
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zastrzeżeniem pkt. 18. 
18. . Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały 
ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.  

 Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od 
dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.  

19. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną 
(śródroczną) ocenę klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych. 

a) sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  
 b) sprawdzian z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, 

zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów,  w przypadku równej liczby głosów 
decyduje głos przewodniczącego komisji. 

20. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami  
a) sprawdzian wiadomości i umiejętności musi się odbyć w ciągu 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń 

dotyczących trybu ustalonej rocznej ( śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej. 
21. W skład komisji wchodzą: 
1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze –  jako 

przewodniczący komisji; 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne 
2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący 

komisji 
b) wychowawca klasy 
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  w danej klasie 
d) pedagog 
e) psycholog 
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego 
g) przedstawiciel rady rodziców 
 
22. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, którego dotyczy zakwestionowanie oceny może 

być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub w innych szczególnie 
uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 

23. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena 
ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (śródrocznej) oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego. 

24. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) W przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 
a) skład komisji 
b) termin sprawdzianu 
c) zadania (pytania) sprawdzające 
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d) wynik sprawdzianu oraz ustalona ocena 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a) skład komisji 
b) termin posiedzenia komisji 
c) wynik głosowania 
d) ustalona ocena zachowania wraz z uzasadnieniem 
3) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia 
4) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia 
5) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu    w wyznaczonym 

terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły 
25. Przepisy stosuje się również w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

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

 
§ 72 

 
Promocja ucznia. 

 
1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. 
2. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy 

klasy po uzyskaniu zgody rodziców oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno – 
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o 
promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również   w ciągu roku szkolnego. 

3. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze 
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,  
otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne. 

4. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych średnia ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 
zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej  z wyróżnieniem. 

5. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz laureat 
lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej przeprowadzonych zgodnie z przepisami, 
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. 

6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3 nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę. 

7. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez 
ucznia kl. I – III na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnie psychologiczno 
– pedagogiczną, w tym publiczną( niepubliczną) poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu 
opinii rodziców ucznia. 

 
 

§ 73 
 

Egzamin poprawkowy. 
 
 
1. Począwszy od kl. IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał 

negatywną ocenę klasyfikacyjną z:  
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  1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  
2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości 

etnicznej lub języka regionalnego – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.  
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz z części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 

plastyki, muzyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których 
egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji 

wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący 

komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji 
5. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 4b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor 
szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 
edukacyjne, możliwe jest powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole po porozumieniu z 
dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w 
szczególności: 

1) skład komisji 
2) termin egzaminu poprawkowego 
3) pytania egzaminacyjne 
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę 
5) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

 odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 
dyrektora szkoły, nie później niż do kończ września. 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo 
wyższej i powtarza klasę. 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego 
etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te 
obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 
programowo wyższej. 

10. Uczniom niepełnosprawnym można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co 
najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych. 

11. Uczeń kończy szkołę: 
a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (śródroczne) oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej 
uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem & 71 pkt.19 i 20. 

b) ( skreślony) 
c) z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą  ocenę zachowania. 
12. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, kończy szkołę podstawową  

z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 
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§ 73a 
 

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY 
 
 

1. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  
z zajęć edukacyjnych:  
2. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych, z którą zostali zapoznani pisemnie przez wychowawcę oddziału w terminie 7 dni 
roboczych przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje 
zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia 
zapoznania z przewidywaną oceną.  

3.  Dyrektor szkoły w następnym dniu  roboczym informuje na piśmie ucznia lub jego rodziców o 
wyznaczonym dniu, w którym odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie umiejętności i wiedzy 
ucznia w zakresie danych zajęć edukacyjnych.  

 
4.  Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia po wyrażeniu niezgody ucznia lub jego 

rodziców z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych odbywa się w formie 
egzaminu sprawdzającego składającego się z części pisemnej i części ustnej z każdego z 
przedmiotów, dla których uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną 
klasyfikacyjną, w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców.  

5. Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji 
wchodzą: 

1)dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 
przewodniczący komisji 

2)nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 
6. 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 - podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili 

czynności sprawdzające.  
7.  Pisemny wniosek ucznia lub jego 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. 

8. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania :  
1)  Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną 

zachowania, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę oddziału w terminie 1 miesiąca, na 
spotkaniu z rodzicami w szkole, przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, to 
zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od 
dnia zapoznania z tą przewidywaną oceną.  

2) 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 7 
dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców.  

3) 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.  

4) Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o zmianie 
przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną ocenę 
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zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie przeprowadzonej w ww. 
zespole.  

9. Dyrektor powiadamia w formie pisemnej ucznia lub jego rodziców w terminie 10 dni roboczych od 
dnia wpłynięcia zastrzeżenia o rozstrzygnięciu w sprawie; rozstrzygnięcie to jest ostateczne.  

10. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który zwiera:  
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.  
11.  Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy zasadności 

proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie. 
 
 
 

ROZDZIAŁ 8 
Postanowienia końcowe. 

 
 

§ 74 
 
Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. Na pieczęciach Szkoły używana 
jest nazwa szkoły w pełnym brzmieniu. Pieczęć urzędową Szkoły (z godłem w części środkowej) 
umieszcza się tylko na dokumentach szczególnej wagi, takich jak kopie świadectwa, legitymacja 
szkolna, akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. 

 
§ 75 

 
Szkoła posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 
 
 

§ 76 
 
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej, materiałowej określają odrębne przepisy. 
 

§ 77 
 
1. Zmiany  w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie obowiązującym dla jego 

uchwalenia i zatwierdzenia. 
2. Statut wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenie przez radę pedagogiczną. 
3. Każdorazowa zmiana w statucie szkoły skutkuje wprowadzeniem tekstu ujednoliconego. 
4. Znowelizowany statut szkoły zostaje opublikowany na stronie internetowej szkoły oraz 

udostępniony w sekretariacie i bibliotece szkolnej. 
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§ 78 
 
Statut opracowano na podstawie: 
 
 

1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, 
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 
1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 54, Nr 
115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008 r. Nr 
70, poz. 416), 

2. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 222), 

3. Konwencji o Prawach Dziecka – Nowy Jork 20 listopada 1989 r. – rat. (Dz. U. z 1991      Nr 
120, poz. 526 i 5270), 

4. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r.  Nr 78, 
poz. 486), 

5. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.Nr 97, 
poz. 674 ze zmianami), 

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

7. Rozporządzenia MEN z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 
sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji 
pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego,  a także   
kwalifikacji   osób,   którym    można   zlecać   przeprowadzanie   badań  i opracowywanie 
ekspertyz (Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1703), 

8. Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 532) 

9.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 
warunków  i  sposobu  organizowania  nauki  religii  w  publicznych  przedszkolach   i 
szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 ze zmianami), 

10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w  
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  w  publicznych  i  niepublicznych  szkołach   i 
placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69), 

11. Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 20 lutego 2009 r. r. w  sprawie  warunków  i  trybu  
przyjmowania  uczniów  do  szkół  publicznych  oraz przechodzenia z jednych typów szkół do 
innych (Dz. U. 2009 nr 31 poz. 208)  

12. Ustawy  z  dnia  6  czerwca  1997  r.  –  Kodeks  Karny  (Dz.  U.  Nr  88,  poz.  553 z 
późniejszymi zmianami) 

13. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. 2014 poz. 803) 

14. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 560). 

15. Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 
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wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. 
U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977)  

16. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. 2014 poz. 811) 

17. Rozporządzenia MEN z dnia 9 grudnia 2003 w sprawie dopuszczalnych form realizacji 
czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2003r. Nr 217, 
poz. 2128) 

18. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie 
dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2011 
r. nr 175 poz. 1042). 

 
Na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2016 roku Rada Pedagogiczna Szkoły uchwałą zatwierdziła Statut 
Szkoły. 
 
 
 
 

 


